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FÖRORD.

Utöfver hvad som redan i förordet till första delen framhållits beträffande

ämnets allmänna art och svårigheten att begränsa det ovanligt rika materialet

vill jag i detta sammanhang särskildt betona, att »Inledningen om Katarina och

Hedvig Eleonora kyrkor» endast är afsedd att utgöra en bakgrund till den ut-

förligare behandlingen af de Tessinska kyrkobyggnaderna. Här åsyftas sålunda

icke några fullständiga monografier öfver de nämnda kyrkorna utan endast ett

sammandrag af deras historia och en kort karaktäristik af deras arkitektur.

I fråga om de Tessinska byggnaderna — såväl de sakrala som de profana —
har däremot något större fullständighet eftersträfvats, och det har då äfven ansetts

lämpligt att i ett sammanhang redogöra för dessa byggnadsverks senare öden.

Kapitlen om Gamla Riksbankshuset och Södra stadshuset hafva sålunda fått en

mera monografisk karaktär, men äfven i dessa partier af boken ligger tyngd-

punkten på det arkitekturhistoriska. Det är Tessins konstnärliga betydelse, som

i främsta rummet intresserat förf. Dock torde särskildt i en framtid, då dessa

byggnader törhända icke längre existera, det rika dokumentmaterialet, tack vare

de kulturhistoriska skatter det gömmer, komma att få sitt speciella värde för

Stockholmsforskningen. Det hade varit lockande att ge detta i ännu fullständi-

gare form, men då bokens volym på förhand fastställts, blef begränsning af nöden.

Af dessa byggnader är det ju egentligen endast Riksbankshuset samt det

Karolinska grafkoret, som förut varit föremål för forskares uppmärksamhet. Up-

mark omnämner dem i korthet i sitt stora arbete om »Svensk Byggnadskonst»,

men det blef tydligen icke denne framstående forskare beskärdt att ägna utför-

ligare studier åt de Tessinska byggnadernas historia och deras långsamma till-

komst. Stadshuset har, märkvärdigt nog, lämnats alldeles å sido och först nu

i dessa yttersta dagar tilldragit sig speciell uppmärksamhet, då det genom Bygg-

nadskontorets förslag till ny uppfartsväg till Södermalm hotas med tillintetgörelse.

Kanske kan vår redogörelse för dess långa historia och dess storslagna arkitektur



bidraga att inge respekt och pietetsfull vördnad för den gamla byggnaden. Där-

med vore ett af bokens praktiska syften fylldt ! Det kräfves ju framför allt upp-

lysning om de gamla konst- och kulturmonumentens värde, om de skola kunna

skyddas mot förstöring och vandalisering.

Utom de personer, till hvilka jag redan i förordet till förra delen riktat mitt

tack för anvisningar och råd, vill jag här särskildt med tacksamhet nämna prof.

S. Curman, som varit mig behjälplig med granskningen af en del korrektur, rektor

Björling och stud. Per Lindberg, som lämnat en del upplysningar rörande Kata-

rina kyrkas arkivalia, samt dr. K. O. Setréus, som biträdt med några notiser

angående Jean de la Vallées verksamhet. För mycket tillmötesgående i de olika

församlingarnas kyrkoarkiv ber jag äfven att här få uttrycka min erkänsla.

Islinge-Lidingö i april 19 13.

O. S.
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KYRKOBYGGNADER





INLEDNING OM KATARINA OCH HEDVIG
ELEONORA KYRKOR.

Äfven inom kyrkobyggnadskonsten betecknar den karolinska pe-

rioden ett starkt uppsving. Det är egentligen först då, som det prote-

stantiska gudstjänsthuset i Sverige utpräglas i en mera själfständig,

konstnärlig form, ty den kyrkobyggnadsrenässans, som framkallades af

Johan III, stod fortfarande i närmaste beroende af katolska traditio-

ner. Till en viss grad låg det väl äfven i sakens natur, att den na-

tion, som spelat den ledande rollen i protestantismens befrielsekrig,

skulle verksamt deltaga i utbildande af den nya, protestantiska kyrko-

typen. Åtminstone fanns en god jordmån för en sådan verksamhet i

Sverige. Man önskade här nya, representativa kyrkor— såväl regeringen

som de olika församlingarna offrade stora summor på sådana bygg-

nader — och man var i regel jämförelsevis obunden af de katolska

byggnadstraditionerna, ty dessa hade dock hufvudsakligen införts och

upprätthållits af inflyttade munkordnar. Dessutom hade vid reforma-

tionens införande åtskilliga af de gamla kyrkorna grundligt förstörts;

bl. a. hade ju Gustaf Vasa låtit rasera Klara, Jakobs och Maria Magda-

lena kyrkor i Stockholm. Åtgärden var åtminstone i fråga om de två

sistnämnda motiverad af strategiska skäl, då dessa stora stenbyggnader ute

på malmarna ansågos kunna erbjuda skydd för fientliga belägringshärar.

Det dröjde dock en rund tid, innan den segrande protestantismens

impulser på kyrkobyggnadskonstens område mognade i konstnärlig form.

Liksom Stockholm icke fick sina ståtliga, nya adelspalats förrän fram på

1660- och 70-talen, så var det också först framemot denna tid som de

nya kyrkorna började resa sig. De tidigare uppförda hafva icke någon

ledande betydelse för den nya riktningen; de visa endast tveksamma

försök till modernisering af medeltida former. Först genom verkliga
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konstnärer sådana som Jean de la Vallée och Nicodemus Tessin fingo

de nya behofven och de nya kyrkoidealen arkitektonisk gestalt. Emel-

lertid är det att märka, att Tessins verksamhet som kyrkobyggare i

långt mindre grad kommit Stockholm än landsorten till godo. Hans

förnämsta kyrkobyggnad är, som bekant, Kalmar domkyrka, men där-

jämte har han om- eller nybyggt åtskilliga smärre kyrkor och kapell på

landsbygden, såsom jag i annat sammanhang haft tillfälle att visa.
1

I

Stockholm är det endast Maria Magdalena kyrka, som varit föremål för

Tessins omgestaltande konstnärliga verksamhet.

Innan vi ingå på en närmare redogörelse för denna, må emellertid

några uppgifter lämnas rörande de två stora kyrkobyggnader, som bör-

jade att uppföras i Stockholm kort före Maria kyrkas ombyggnad, och

hvilka genom att de representera en tidigare stilepok i den stockholmska

arkitekturen bilda en lärorik motsats till den Tessinska byggnaden.

Den mest betydande af de nya protestantiska kyrkorna i Stock-

holm var S:ta Katarina. Kyrkan leder, som bekant, sitt upphof däraf,

att en del af Södermalms stora församling år 1654 petitionerade hos

kungl. maj:t om »lof till att reformera, upprätta och utvidga det förfallne

Sture-Capellet » samt om rätt att tillsätta egen kyrkoherde, » den vi vela

och kunna ernära». Konungens svar är dateradt den 29 augusti 1654;

han säger sig hafva efterlåtit församlingen att bygga en kyrka »uppå

capellgården och gifva den namnet af Catharina efter Wår sahl. Högt-

ärade kära Fru Moder, Höglofl. i åminnelse. Men såsom deras egne

medel icke kunna sig så vidt sträcka, att samma kyrkobyggnad därmed

skulle kunna ställas i werket, ty hafwa bemälte Östra dels innewånare

nu widare ödmjukligen anhållit, Wi täcktes dem allernådigst förunna

att söka dertill någon hjälp hos annat godt folk; detta deras underdåniga

ansökan hafwa Wi med nåd upptagit och uti anseende, att det länder

till Guds namns ära och hans församlings förkofring nådigst velat tillstadt

och efterlåtit, efter som Wi ock härmed tillstädj e och efterlåte dem att

här i Wår residencestad Stockholm, så ock anorstädes i Wårt rike, i

1
Jfr uppsatsen »Tessinska kyrkobyggnader», hvilkens första del tryckts i Nordisk Tidskrift

häft. 8, 1912.
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städerna och på landet, besöka Wåra trogna undersåtare om hjälp, det

härmed bemelte Gudshus byggnad kunna nå sin effect och företagning».

De definitiva gränserna mellan de två församlingarna på Södermalm

fastställdes i ett kungl. bref af den 4 oktober samma år.

Den nybildade församlingens första omsorg blef naturligtvis att

i enlighet med konungens anvisning samla in penningar till sin kyrko-

byggnad. Då det emellertid var nödvändigt att hafva en gudstjänstlokal

medan den stora, nya kyrkan förbereddes och stod under arbete, iordning-

ställdes till en början en liten träkyrka, möjligtvis samma gamla »Stu-

rekapell», om hvilket talas i ofvanciterade kungl. bref. Det härledde sig

från Johan III:s tid och befann sig troligen i rätt förfallet skick. Under

år 1654 förekomma i kyrkoräkenskaperna åtskilliga » materialier, som
till Brädekyrkians bygnadt äro upkiöpte och använde », hufvudsakligen

stockar, bräder, spik, glas m. m., som tyder på att det till en början var

fråga om en reparation af det gamla kapellet. Det hela var också ganska

snart gjordt: kyrkan kunde upplåtas för gudstjänst den 4 oktober, alltså

samma dag konungen stadfäste församlingens gränser. Denna dag be-

talades »åt dem, som buro positivet hit och hädan, när kyrkan inaugu-

rerades» 1 dir 16 öre samt åt »organisten, som spelade samma gång»

,

8 dir. Församlingen hade tydligen tillsvidare icke vare sig orgel eller

organist och något eget positiv skaffade man sig ej heller innan den nya

kyrkan kunde användas.

Materialleveranserna till denna vidtaga från och med år 1655.

Massor af murtegel, kalk, sten och järn börja nu uppträda i räkenska-

perna, hvilka äro förda med största noggrannhet, så att den, som ger

sig tid att studera dem, väl kan följa kyrkans tillväxt år från år. (Rä-

kenskaperna förvaras dels på Kammararkivet, dels i kyrkans arkiv, men

dessvärre finnas inga protokollsböcker från församlingens tidigare år.)

Denna gång måste vi dock nöja oss med att anföra de viktigaste data

samt några få punkter af allmännare intresse ur kyrkans historia.

Liksom konungen anvisade församlingen utvägar till frågans eko-

nomiska lösning, så torde han äfven själf haft ett visst inflytande på

kyrkans storslagna konstnärliga gestaltning. Uppdraget att författa

ritningar till byggnaden lämnades naturligtvis åt den kungl. hofarkitekten

Jean de la Vallée (den ende arkitekt af någon betydelse, som då, under
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Tessins vistande på Öland, fanns att tillgå i Stockholm), och därjämte

fick öfverståthållaren tillsägelse att särskildt öfvervaka och befordra denna

kyrkobyggnad. Knappast någon annan stockholmskyrka har omfattats

med så stort intresse af kungl. maj:t och hans representanter, öfverståthål-

larne. Man hade från början klart för sig, att S:ta Katarina skulle göras

till en sann prydnad för hufvudstaden och ett konstnärligt monument öfver

sin kunglige grundläggare. Men det var församlingen, som fick sörja för

att medel anskaffades. Visserligen hade kungl. maj:t anvisat vägarna

och påbjudit allmän hjälp till den kostsamma byggnaden, men dessa

hjälpkällor flödade ingalunda så rikligt som för byggets lugna fortskri-

dande varit nödvändigt. De största understöden lämnades af de olika

församlingarna i Stockholm; för öfrigt lefde man på privatdonationer

samt senare på de ansenliga bötesbelopp, hvilka enligt kungl. maj:ts

förordnande tillföllo Katarina församling.

Den nya kyrkan kan sägas ha börjats på våren 1656. Redan i ja-

nuari detta år hade de la Vallée mottagit uppdraget att författa ritningarna,

och den 21 april voro kyrkans föreståndare tillsammans, och »då blef

platsen till kyrkan afmäten af arkitekten de la Vallée efter den afrijtning,

som han tillförene giort hade och af öfwerståthållaren tillika med borg-

mästare och råd så ock församlingens förmän bewiljat war». Den första

ritningen, signerad af de la Vallée samt försedd med konungens namn-

teckning, finnes fortfarande i behåll i kyrkans arkiv.

Sedan grunden väl var »afmäten», började arbetena, men de be-

drefvos tydligen icke med någon större styrka, ty först den 20 januari

1657 utbetalas »åt twå båtsmän, som slogo ned den gamla kyrkan», 30

dir. Arfvodet, 15 dir per man åt två karlar för att bryta ned en hel

kyrka, förefaller onekligen anspråkslöst — men får väl förklaras där-

med, att det gamla träkapellet var både litet och förfallet. 1 Den nya kyrkan

skulle blifva så mycket ståtligare och varaktigare, därom synes också

konungen personligen varit angelägen. I ett bref till öfverståthållaren

af den 20 maj 1659 tillbakavisas uttryckligen alla försök att knappa

in på den ursprungliga ritningen: »ty är Wår nådiga wilja och befalning,

att I på Wåra och Edert embetes wägnar draga derom sorg för, att

1 Såsom framgår af senare notiser låg dock icke det gamla kapellet på den nya kyrkans

plats, men det stod troligen hindrande i vägen för byggnadsarbetena.
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icke någon förändring tillätes i den dessein, som Wi öfwersett och appro-

berat och underskrifwit hafwa såwäl med själfwa kyrkan såsom med
kyrkiogården, skolan och hwad deromkring hörer».

Men den ursprungliga planens fullföljande kräfde större summor än

som, trots all gifmildhet, kunde presteras inom den närmaste tiden. I

stället för rask fortgång i arbetet inträdde stagnation. Det hjälpte icke

att konungen sände en ny påminnelse i juni s. åM man saknade kraft

och medel att forcera arbetet. Svårigheterna framlysa också mycket

tydligt i öfverståthållaren Schering Rosenhanes berättelse angående till-

ståndet i Stockholm år 1663. Han skrifver rörande kyrkorna följande:

»The finnas och fast alla wäl försedde och beprydde, att man föga

derhoos kan decidera. Allenast står ännu S:a Catharinae kyrkia uthj

byggning och ofullkomlig, och ähr till önska, att E:s K. M:t och

flere, som rådh och förmögenhet hafwa, wille af Gudeligit upsåth och

kärleek till Guds huuss ännu något till samma byggning förähra, så

skall på mijn flijt och pådrifwande inthet mangla, att den kyrkian icke

skall blifwa den skönaste och zierligaste, som i Swerige skall finnas.»

Genom flere olika bref från öfverståthållaren till Katarina kyrkas

föreståndare framgår, att arkitekten icke heller alltid haft så lätt att

utfå sin betalning. Men han stod under höga vederbörandes protek-

tion. Sålunda skrifver Schering Rosenhane den 23 augusti 1657:

»Giör här medh wetterligit, att effter som H. Kongl. Maj:t min aller-

nådigste Konung och Herre hafwer allernådigst förtrodt migh öfwer-

inspection wedh S:ta Catharina kyrkias byggnatt och Jagh till des zierlige

byggnings forthiälpande hafwer anbefallet architecteuren Mons. Lavallee

dhet han effter sin giffne Desein skall låta sigh dhär om wårda, och

som offtast,när behöffwes, finnas där till städes til arbetsfolkets information;

altså bestås honom till een wederkännelse för sitt omak ett hundrade da-

ler kopparmynt månadtligen, förståendes ifrån dhen tijdh arbetet begyntes

och så länge till dess kyrkian bliffwer färdigh, och alenast dhe månader,

när arbetet ähr under händer och wärkeligen driffwes. Hwilka penningar

genom kyrkiones föreståndares assignationer till casseuren skola honom

tillstälte blifwa.»

Ett bref af liknande innehåll har äfven öfverståthållaren Claes Tott

den 7 augusti 1665 aflåtit till kyrkans föreståndare; och den 29 augusti
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1669 skrifver dåvarande öfverståthållaren Axel Sparre till kyrkorådet

följande: > Alldenstundh till S:ta Catarina kiörkians byggnings fort-

sättiande een ny anstalt och förordningh giordh ähro och Architecten Jean

De la Vallée, uppå hwilkens capacitet samma arbets rätta fortgångh een

stoor dhel beroer, haffwer för förrige tijden han därwidh ähr brukat

worden effter liquiderade rächning ännu sex hundrade siutio een dir

21V3 öre sölfmt att fordra», så befalles kyrkovärdarna att med det sna-

raste betala honom nämnda belopp.

Jean de la Vallée var öfverhufvud inte den som lät afspisa sig med
löften på framtiden; han visste att tillgodose sig äfven vid företag där

ekonomien i öfrigt erbjöd stora svårigheter. Tack vare öfverståthållarnas

kategoriska påminnelser lyfter han i egenskap af byggnadsledare vid

Katarina kyrka år 1668 icke mindre än 1,650 dir kmt samt under tiden

28 februari 1669 till 16 juli 1670 2,015 dir kmt, d. v. s. samma summa
(671 dir 2 1

x

/3 öre smt), hvarom talas i Axel Sparres ofvan citerade bref.

För öfrigt hade han år 1666 erhållit en liten extra uppmuntran i form

af »en graf i kyrkian för afritningar, flit och försorg i 10 års tid om
kyrkobyggnaden » .

— Huru mycket han faktiskt uträttade för den täm-

ligen rundliga ersättningen framgår dessvärre ej af räkenskaperna, men
församlingens föreståndare ansågo knappast, att han gjorde tillräckligt.

År 1670 hade redan en annan arkitekt, Mattias Spihler, delvis »upp-

vaktat» i de la Vallées ställe, och sedan de la Vallée följande år utnämnts

till borgmästare, öfverflyttas hans åligganden vid kyrkobyggnaden helt

och hållet på Spihler. Därom berättas i kyrkans handlingar, att då öfver-

ståthållaren den 19 september 1671 besökte S:ta Katarina, så blef hans

excellens tillfrågad »hwilken nu her effter skall förwalta architecteurs

tiensten her vedh kiörkian effter Borgmestar De la Vallée är nu borgh-

mestare blifwen, och lärer den intet som tillbör kunna prestera, hwarpå

resolveradhes aff Hans Excelktz att Mons Spijler (som tillförende i Borgh-

mester De la Vallées stelle har opwachtat) skall den her effter opwachta . .

.

Detta samtyckte ock De la Vallée i Hans Excelktz nerwaro, men urge-

radhe att Spijler för sitt opwachtande till detta intet stordt af kyrkan har

bekommit», för den skull erhöll han nu att börja med 100 dir kmt.

Mattias Spihlers lön bestämdes sedan till jämt hälften af hvad de la

Vallée haft, nämligen 50 dir kmt för hvarje månad arbetena fortgå.
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Det förefaller, som om konung Karl X Gustafs död (1660) betecknat

en speciell förlust äfven för Katarina kyrkobyggnad. Det mäktigaste

stödet och den pådrifvande kraften hade dock— åtminstone till en början

— varit konungens personliga intresse. När detta höga föredöme icke

längre fanns, afsvalnade äfven det privata intresset och gifmildheten

;

följaktligen kunde icke heller byggnadsarbetena gå märkbart framåt.

Slutligen fann sig regeringen år 1669 föranlåten att i bref till överståt-

hållaren Axel Sparre, som ju hade högsta öfverinseende öfver byggna-

den, påminna om verkets fullbordan. Han skrifver då i sin ordning till

kyrkans föreståndare: »Såsom befarandes är, det S. Catarinae kiörkios

byggning nu intet lenge lär blifwa bestendigt, uthan förmodeligen för-

falla, så framt sådant icke i tider förekommes » , så utfärdas nu ett nytt

reglemente : Arkitekten de la Vallée skall, såsom förut, anordna och ha

tillsyn öfver arbetena; en särskild kyrkoinspektor, krigskassören Henrik

Fattenberg, tillsättes och Johan J:son Böös förordnas att vara byggnings-

skrifvare. »Till befrämjande af kyrkobyggnaden anslogos de böter, hvar-

till åtskillige ansedde personer genom särskilte hofrättsdomar och utslag

blifvit sakfälte, till ett belopp af 2,683 dir smt.»

Kyrkan sattes nu med det förslå provisoriskt i stånd, så att den

kunde användas för gudstjänstbruk,, men den var dock långt ifrån fär-

dig. Under åren 1670—71 arbetar murmästaren Jöran Jesuwitz på midt-

tornet, och icke förrän följande år afslutas kontrakt med byggmästar

Lars Olsson om uppförande af » hufvudtornet > (d. v. v. tornets öfver-

sta del) emot 950 dir kmt jämte fria materialier. Hans arbete var fär-

digt i november. Sedan börjades så småningom med tornets koppar-

beslående, ett arbete som emellertid icke slutfördes förrän 1677, och

ännu år 1682 håller man på med takets koppartäckning. I juni månad

1674 började man med de fyra småtornens uppmurande. De fullbor-

dades inom året, kopparbeslogos och försågos på spetsarna med för-

gyllda drufvor, knoppar och flöjlar af drifvet arbete. År 1677 skänkte

fru Petronilla LillienhofT 6,000 dir kmt till kyrkan för inredande af ett

grafkor i den s. k. södra sakristian, d. v. s. den sydöstra hörnpavil-

jongen, hvilken alltså nu iordningställdes. Den nordöstra var inredd till

sakristia, men de öfriga torde tillsvidare saknat all inredning.

Utvändigt synes kyrkan mot slutet af 1670-talet varit någorlunda
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i ordning, men invändigt funnos fortfarande en hel del provisoriska an-

ordningar. Såväl kupolen som korsarmarnas tak voro endast timrade

af bräder, och det förefaller sannolikast, att den förstnämnda äfven fått

förblifva sådan ända tills branden gjorde slut på träkonstruktionen. Kors-

armarna hvälfdes däremot år 1 686 sent omsider med tegel. Det heter här-

om i kyrkans anteckningsbok: »Sedan ställningar och hvalfbågar blifvit

upförde, började den 21 juni (1686) murmästarenJohan David Luderman
jämte 5 st. tyska gesäller att upmura och hvälfwa tak öfwer östra flygeln.

Detta hvalf war upmurat den 1 1 september, men rappning och hvit-

limning skedde följande året. — Luderman hade 5 dir kmt och hans

tyska gesäller 3 dir hvardera om dagen. Till detta hvalfs upmurande

hade åtgått 28,500 murtegel samt 8,375 schamplontegel. » År 1687

murades den västra flygelns hvalf, 1688 den södras och 1689 den

norras. Det sistnämnda hvalfvet hvitrappades följande vår, och därmed

ansågs templet hafva nått en relativ fullbordan. För att göra det bättre

tjänligt för gudstjänst företogs nu en tämligen radikal förändring i det inre.

Hittills hade, i öfverensstämmelse med de la Vallées plan, altare,

predikstol, orgelverk och dopfunt stått i de fyra hörnen af den inre

midtkvadraten och alla fyra korsarmarna varit fyllda med bänkar. » Men
då sedan kom ifråga att sätta kyrkan i fullständigt skick, fant man denna

plan mindre lämplig att fullfölja, hvarför hos k. regeringen söktes och

erhölls tillstånd år 1690 att flytta altaret från sin plats i söder till östra

flygeln. I samband härmed måste bänkindelningen och mycket annat

förändras och inrättas. » Vi få tillfälle att i det följande belysa den egen-

domliga altarplacering, som de la Vallée föreslagit. — Några ord må
dock först tilläggas angående kyrkans vidare inredning. 1695 fick kyrkan

en förnämare predikstol; den var snidad med åtskilliga figurer och sinne-

bilder af Burchardt Precht och kostade 1 ,533 dir smt. Altartafla, orgelverk

och läktare saknades emellertid fortfarande ; de tillkommo icke förrän under

början af följande sekel. — År 17 17 fattades slutligen det rätt viktiga

beslutet om kyrkans utvändiga anstrykning med rödgul färg; pilastrarna

gjordes hvita och » stenhuggeriziraterna med sin naturliga couleur » . Fön-

sterramarna målades röda med oljefärg, och taket lagades på flere ställen.

Utgifterna för kyrkans byggnadsarbeten från år 1671 till år 1722

uppgifvas hafva stigit till inalles 47,000 dir smt.
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Om vi nu, sedan vi vunnit en öfverblick af den första kyrkans

byggnadshistoria, ägna någon uppmärksamhet åt de la Vallées små

ritningar i kyrkans arkiv, så finna vi, att grundplanen är ett reguljärt

grekiskt kors, där armarna i det allra närmaste hafva samma mått som

midtkvadraten (deras djup är endast obetydligt mindre än bredden).

Genom att vinklarna mellan korsarmarna utfyllas med kvadratiska pavil-

jonger, får planen en ännu mera sluten karaktär. Korsarmarna äro alla

lika berättigade, fyllda med två rader bänkar, försedda med ingångar

och fasader. Något särskildt kor finnes här, som nämndt, icke. Altaret,

predikstolen, dopfunten och orgeln stå i midtkvadratens hörn; mellan dem
är endast ett litet åttkantigt rum lämnadt alldeles fritt.

Beträffande rummets inre betäckning lämnar ritningen icke någon

upplysning, men vi ha skäl att antaga, att korsarmarna alltid haft låga,

stjärnformade hvalf af den tämligen ålderdomliga typ, som vi fortfarande

kunna se där. Midtrummet däremot hade säkerligen i den ursprungliga

kyrkan en högre och lättare betäckning än det nuvarande kupiga locket.

Här fanns en kupol, visserligen endast af trä, men i alla fall en kupol med

rikligt öfverljus från stora fönster och troligen äfven från lanterninen, så

att midtrummet verkligen kunde framstå såsom det samlande, centrala

kompositionselement det bör vara. Men denna kupol blef väl just i

följd af det föga varaktiga materialet lågornas rof vid den stora elds-

vådan 1723— en erfarenhet, som naturligtvis framkallade önskan att und-

vika en liknande anledning till olycka. Måhända var det äfven statiska

skäl, som förorsakade att här gjordes en sådan låg kupa i stället för en hög

kupol. Visst är, att denna radikala sänkning af midtrummets betäckning

förstörde interiörens helhetseffekt. Det centrala rummet är nu mörkare

och mera tryckt än någon annan del af kyrkan.

Äfven utvändigt förändrades kyrkans midtparti väsentligen vid om-

byggnaden 1723—24. På de la Vallées ritning, som i hufvudsak öfver-

ensstämmer med gravyren i Svecia, karaktäriseras det yttre af en rikedom

på torn och tinnar, som nästan väcker tankar på gotik. På kupolen,

som blott ungefär till hälften höjer sig öfver midtkvadratens skyddande

murar, reser sig en tornartad, åttkantig lanternin i två afdelningar,

afsedd för klockorna. Den indelas i båda våningarna med rundbågs-

fönster och pilastrar samt krönes af en sylformig spira. På kupolen



sitta stora vindskupor, genom hvilka midtrummet får rikligt ljus, och

rundtomkring den på altanafsatsen löper en kolonnettbalustrad. De ått-

kantiga hörntornen äro afslutade på liknande sätt som midttornets lan-

ternin och på hörnkvadranterna sitta kupolformade tak, hvilkas öfre del

uppdrages i en konisk spets. Såväl på dessa kupoler som på korsar-

marnas höga valmtak och på de breda frontgaflarnas spetsar stå glober

och fyrfat. Taksilhuetten kunde knappast vara mera pittoresk och sönder-

tinnad. Den framkallar en effekt, som åtminstone icke kan sägas mot-

svara den klassicistiskt högtidliga prägeln af pilasterindelningen på bygg-

nadskroppens tunga, nedre parti. De släta doriska pilastrarna stå här

parvis mellan mycket höga rundbågsfönster, som sakna all vidare beto-

ning eller infattning. Baser och kapitäl äro af enklaste typ; bjälklaget

helt och hållet odekoreradt, icke ens öfver dörrarna eller i gafvelfälten

ha vi någon annan prydnad än stora runda och ovala fönster. Mate-

rialet är tegel och puts utom i pilastrarnas kapitäl och baser, som äro

af grå sandsten; äfven detta vittnande om att byggnadsutgifterna måste

inskränkas så mycket som möjligt.

Efter den stora Valborgsmässoelden, som år 1723 lade större delen

af Södermalms östra parti i aska, återuppbyggdes Katarina kyrka genom

borgmästaren och arkitekten Göran Josua Adelcrantz' försorg. Knappast

något mer än murarna och möjligen någon del af korsskeppens hvalf

uthärdade eldens framfart, men detta underrede var dock fortfarande

användbart. Arkitektens hufvudsakliga uppgift blef sålunda att göra

en ny öfverbyggnad på den stympade kroppen. Det kan knappast öfver-

raska oss, att han därvid frångick den de la Valléeska ritningen och i

stället gjorde någonting i sin egen samtids stil. Frånsedt de estetiska

invändningar, som då troligen framställdes mot den äldre modellen,

måste den väl äfven af praktiska och ekonomiska skäl (då man framför

allt ville undvika en träkupol) undanträngas af ett helt annat slags kupol-

byggnad. Det inre förlorade, som sagdt, mycket genom det låga hvalfvet

öfver midtkvadraten, men utvändigt fick kyrkan ett högt midttorn, ett

slags skenkupol efter franskt mönster, hvilken på ett synnerligen verk-

ningsfullt sätt behärskar hela byggnadskroppen. Den nya öfverbygg-

nadens öfvervägande klassicistiska stilkaraktär harmonierar äfven godt

med korsarmarnas pilaster- och bågarkitektur.
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Adelcrantz aflämnade i juli månad 1723 »ritning och champlune

på den del af tornet, hvaruti klockorna skulle ha sin plats» , och i novem-

ber ingaf han ritning och plan på bänkarna samt till bänkinredning. »Af

tre förslag till tornbyggnad, som Adelcrantz upprättat, gillade konungen

på grefve Tessins tillstyrkan det, hvilket innefattade att öfversta delen

skulle bestå af ett rundt torn eller lanternin. » — Denna, af konungen

påtecknade ritning finnes i behåll i kyrkans arkiv. 1 Tornbyggnaden är

här något högre och elegantare än den, som slutligen kom till utförande.

Tornkroppen är cylindrisk, pilasterindelad samt försedd med mezzanin-

fönster öfver rundbågsfönstren. Kupolen, som stiger direkt från cylin-

dern, är försedd med urtafla, vindskupor och dekorerade bågsträngar.

Den 23 november 1727 medgaf emellertid Adelcrantz, »att rustnin-

gen till tornets byggnad kunde till åttkantig förändras i stället för

rund, emedan mindre kostnad därvid förefaller och församlingen det

hälst önskade». Han lämnade i följd häraf den 27 februari 1728

ny ritning på en åttkantig kupoltambur. Tornet synes dock icke varit

färdigt förrän 1740; hela kostnaden belöpte sig då till 221,000 dir kmt.

Visserligen äro olikheterna mellan Adelcrantz' första ritning och

det utförda tornet jämförelsevis oväsentliga, men effekten af det först

projekterade tornet var dock märkbart ståtligare. — De små hörn-

turellerna omformades naturligtvis i öfverensstämmelse med midttornet

och täcktes med enkla sockertoppshufvar. Arbetet utfördes af bygg-

mästar Fristedt år 1744 och samtidigt iordningställdes altanen kring

midteltornet. Den förseddes med ett smidesjärnstaket af smeden Haqvin

Forsman, som för detta arbete erhöll 896 dir kmt. Först längre fram ha

hörnpaviljongerna gjorts i ordning och försetts med kupoltak i två af-

satser — de voro tidigare helt enkelt täckta med låga valmtak —

;

den nordvästra fullbordades icke förrän vid kyrkans sista reparation

på 1890-talet.

År 1784 anströks kyrkan med ljus färg till likhet med hufvud-

stadens öfriga kyrkor.

Det är sålunda hufvudsakligen genom Adelcrantz' ombyggnad som

Katarina kyrka fått den afslutning, som vi länge vant oss att betrakta

1 Ett annat ex. af samma ritning, där kyrkan är laverad i rödbrunt, finnes i den

Eichhornska samlingen på Nationalmuseum.
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såsom en krona på en af världens vackraste stadsvyer. Kyrkans domi-

nerande läge och den storslagna terräng, öfver hvilken den höjer sig,

bidraga ytterligare att göra S:ta Katarina till ett kostbart smycke på
Mälardrottningens hjässa. Men icke desto mindre ha på senaste år såväl

profana som sakrala byggnader fått resa sig i dess närhet, hvilka på

pockande nykom-

lingsmanér söka

tränga den gamla,

förnäma skönhe-

ten i skuggan.

Mycket har redan

däröfver klagats,

men de som mak-

ten hafva slå fort-

farande döförat

till. När skall man
då i Stockholm

blifva framsynt

nog att rätt upp-

skatta de ekono-

miskavärden, som

sammanhänga

med en stads na-

turliga och konst-

? 5 ro w som. närliga skönhet?

Grundplan till Katarina kyrka i Stockholm. * $
*

Katarina kyrkobyggnad var öfverhufvud en för sin tid synnerligen

märklig prestation. Det var icke på många ställen i Europa, som man

vid medlet af 1 6oo-talet byggde protestantiska kyrkor af så storslagen

och själfständig karaktär. I Tyskland låg den sakrala byggnadsverk-

samheten i följd af de utarmande krigen ännu nere, men i Holland

hade en hel rad betydande kyrkor uppvuxit under tiden 1625—50.

Byggnadsverksamheten likaväl som måleriet mottog här genom den

nationella frihetskampen vid seklets början väckande impulser af ovan-



lig betydelse. Vi ha redan i föregående del lämnat några antydningar

om den holländska arkitekturens uppsving under förra hälften af 1 600-

talet samt rörande Sveriges allt mer ökade merkantila och konstnärliga

förbindelser med den stamförvanta republiken. Detta bekräftas ytter-

ligare inom kyrkoarkitekturen. Jean de la Vallée är på detta område
fullt lika beroende af holländska mönster som inom profanarkitekturen.

Han synes öfverhufvud som konstnär tillhöra en period, då man här

i Sverige ännu företrädesvis

följde nordgermanska och hol-

ländska arkitekturmönster. I

hans verk spåras föga af de

franska och italienska stilström-

ningar, som i och med Tessins

öfverflyttning till hufvudstaden

vid början af 1660-talet in-

föras i stockholmsarkitekturen.

Man behöfver knappast

hysa någon tvekan om att de

la Vallée äfven mycket väl känt

till de nya evangeliska kyrkorna

i Holland — hans far hade ju

arbetat där i många år och

själf hade han troligen äfven be-

sökt landet — men det är naturligtvis vanskligt att säga, om han vid

komponerandet af sin Katarinakyrka följt något bestämdt mönster

eller endast lånat den allmänna idéen från en del nya kyrkobyggnader

i Holland. Såsom ett karaktäristiskt exempel på den förebildande

byggnadstypen må emellertid framhållas Noorderkerk i Amsterdam,

byggd efter ritning af Hendrik de Keyzer och fullbordad af hans elev

Hendrik Staets 1620— 23. Grundplanen är äfven i detta fall ett grekiskt

kors med korta armar och stor midtkvadrat. Korsarmarna äro täckta

med höga valmtak (invändigt tunnhvalf af trä) och öfver midtrummets

korshvalf höjer sig en tornartad lanternin. I hörnen mellan korsarmarna

befinna sig emellertid lägre, triangulära tillbyggnader, öppnade inåt, så

att de gå i ett med det stora rummet. Midtkvadratens hvalf hvilar på

Grundplan till Noorderkerk i Amsterdam.

5



fyra fristående pelare. Häri skiljer sig alltså planen från den de la

Valléeska, där ju hörnfyllnaderna utgöras af själfständiga, kvadratiska

paviljonger, men i öfrigt råder en märkbar likhet så väl i afseende å

plan som uppbyggnad mellan den svenska och den holländska kyrkan.

Emellertid är det holländska templet afsedt för kalvinistisk guds-

tjänst och därför utan altare. Predikstolen är fäst vid en af de stora midt-

pelarna och bänkarna, som fylla hela det stora rummet, stå diagonalt

i förhållande till denna. Då nattvarden utdelas, tagas bänkarna undan

och bord uppdukas i kyrkan. Men sådant sker blott några gånger om
året; i hvardagslag har man i den kalvinistiska kyrkan endast behof

af ett stort predikorum, där, så vidt möjligt, alla böra se och höra hvad

som försiggår på predikstolen. Med kännedom om dessa praktiska an-

ordningar och kultbruk är det ju också mycket lätt att förstå, hvarför

de nybyggda holländska kyrkorna tenderade mot stora, öppna rums-

former, vare sig med rektangulär eller polygonal grundplan. Här förelåg

ett praktiskt byggnadsproblem, som fick sin konsekventa lösning genom
de stora holländska arkitekterna under förra delen af 1600-talet, hvilka

därvid skapade själfständigare evangeliska kyrkoformer än som utbildats

i något annat land. Men dessa utformades helt och hållet med hänsyn

till den reformerta kyrkans behof, och vid hvarje försök att använda

dessa byggnadsformer äfven för kyrkor af andra bekännelser än den

reformerta — exempelvis lutherska — uppstod en mycket kännbar

svårighet: Huru skulle altaret placeras?

I den tidiga kristna kyrkan var det framför allt altargudstjänsten

-— mässan och sakramentdyrkan — som gifvit upphof åt de ur antika

romerska byggnader utbildade basilikala, långskeppiga kyrkoformerna. De
upprätthöllos med förkärlek och utbildades vidare under tider, då det

mindre gällde att nå människorna med religionens sanningar än att

hos dem framkalla vördnad och skräck för det obekanta, det som endast

den officierande prästen vid altaret fick närma sig. Reaktionen mot

långskeppskyrkan och dess underliggande princip framträder fullt med-

veten först under högrenässansens korta glanstid, då konsten befann sig

på kammen af en cyklisk våg, som lyfte den uppemot de gamles ideala

uppfattning af det gudomliga och det mänskliga. Renässansens störste

byggnadskonstnärer sträfvade så vidt möjligt mot centraliserade kyrko-
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lunda verkligen en fullt genomförd centralkaraktär. Men detta arrange-

mang varade icke längre än under den provisoriska byggnadstiden.

Redan år 1690 anhöll församlingen hos kungl. maj:t att få flytta sitt al-

tare till den östra korsarmen. Naturligtvis bifölls anhållan. Äfven i

denna kyrka skapades då en bestämd längdaxel, och man fick ett kyrko-

rum, som bättre motsvarade de rituella behofven, men samtidigt för-

lorade åtskilligt i afseende å konstnärligt intresse.

*

Jean de la Vallées förkärlek för centrala kyrkorum med predikstol

och altare i midten bekräftas äfven af hans planer till Hedvig Eleonora

(Östermalms) kyrka. Denna byggnads utvecklingshistoria företer vissa

motsvarigheter till S:ta Katarinas, ehuru med den väsentliga skillnad,

att kyrkan fick sin nuvarande kupolbetäckning först långt fram på 1 800-

talet. De ekonomiska trassligheterna blefvo för öfrigt i detta fall ännu

kännbarare än i det föregående och häraf följde, att diskussionerna och

tveksamheten om huru kyrkan bäst borde fullbordas drogo ut på tiden

i tvenne sekler. Här kunna vi icke uppehålla vid mer än några få

punkter af principiellt intresse i den långa byggnadshistorien, som för

öfrigt tämligen väl kan följas i kyrkans räkenskaper.

Beslut om kyrkans uppförande skall hafva fattats af konungen redan

1656 och grundläggningen börjat 1658. Den är alltså ungefär jämnårig

med Katarina, och äfven i fråga om Hedvig Eleonora kyrka torde konung

Karl X Gustaf genom sitt personliga intresse för saken påskyndat starten.

Kyrkan skulle uppföras för amiralitetsförsamlingens behof och behöfde

därför icke tagas till i så stora dimensioner som den nya kyrkan på Söder-

malm. De ekonomiska hjälpkällorna flödade icke heller så rikligt i detta

fall; amiralitetsförsamlingen fick till en början hufvudsakligen hjälpa sig

själf. Den 27 november 1667 befaller emellertid konungen överståt-

hållaren, att han vid »executionen af caducet af rabarberhandeln » skall

anvisa 3,000 dir smt till amiralitetskyrkans byggnad, lika mycket som

till Katarina kyrka och finska kyrkans byggnad. Den 4 juli 1668

får kyrkan åter byggnadshjälp, men i en rätt egendomlig form: Konungen

befaller kammarkollegium att till amiralitetskyrkan utbetala en viss

större penningsumma (storleken icke närmare angifven), som Louis De
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7. Jean de la Vallées förslag till Hedvig Eleonora kyrka.

Gravyr ur Dahlbergs Svecia.





Geers arfvingar blifvit dömda att erlägga till kronan; »men såsom De

Geerarne hafwa nått en resolution, att de skulle få korta uti tullen på

wisse åhr den praetension, som de för ett skepp af Os och Cronan hade

at fodra, ty hafwa Wij til at så mycket mera befodra sielfwa admirali-

tetskyrkans bygningh godt funnit, at göra en sådan förordningh, nembl.

at hwad som De Geerarne skola af Os och Cronan hafwa til at korta,

at det admiralitetskyrkian immediate erläggies och betalas skall» (näm-

ligen inom två år). De s. k. De Geerska medlen bilda sedan för nere

år framåt en af de viktigaste posterna i kyrkans räkenskaper.

Det var troligen äfven i följd af befallning från högre ort som

Jean de la Vallée fick i uppdrag att författa ritning till amiralitetets nya

kyrka. När arkitekten var färdig med sitt första förslag känner jag icke,

men det förtjänar antecknas, att han den 27 september 1666 lyfter 19

dir för » 1 rijs paper at bruka til ritningen». Säkerligen hade han dock

redan flere år förut haft med bygget att skaffa. Den 20 september 1665

antages byggmästare Henrik Schwitzer till att förestå stenhuggeri- och

murarbetet på den nya kyrkan under Jean de la Vallées inseende och

direktion. År 1672 den 24 maj utkvitterar Jean de la Vallée 1,000

dir kmt för »sitt omack widh nya kiörkian på Ladugårdslandet».

Då synes arbetet praktiskt taget afstannat. När det nämligen vid bör-

jan af 70-talet visade sig, att kyrkan i följd af ekonomiska svårigheter icke

kunde fullbordas på en längre tid, hade man tillsvidare uppsatt en » bräd-

kyrka» vid Storgatan: en interimsåtgärd, som naturligtvis icke var ägnad

att drifva på arbetet med den stora, nya stenkyrkan. Ungefär samtidigt

(1672) lades hela Ladugårdslandet (nuvarande Östermalm ända ned till

Nybroviken och Birgerjarlsgatan) till amiralitetsförsamlingen, och Sorunda

pastorat blef prebende därunder. Här i den oansenliga träkyrkan höllo

sedan ladugårdslandsborna under åtskilliga decennier sin gudstjänst. De

kunde för öfrigt föga göra åt den nya kyrkobyggnaden, ty äfven sedan

amiralitetet år 1680 flyttats till Karlskrona, behöll amiralitetskollegium

ledningen af kyrkobyggnaden samt alla medel, som insamlats för ända-

målet. Det hjälpte icke heller att kungl. maj:tår 1691 gaf församlingen

rätt att uppbära vissa böter samt att kyrkan befriades från kollekter:

» en sådan byggnad fodrade tillräckeligare understöd » , för att tala med

Elers. Samme sagesman omtalar äfven, synbarligen ur dokumentarisk
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källa, att församlingens föreståndare (på 1720-talet?) afgåfvo en berättelse

rörande kyrkobyggnaden och de medel, som insamlats för ändamålet.

»Derutinnan androgs om den gamla träkyrkans ömkeliga och förfallne

tillstånd, anhållandes om en ny kyrka, antingen på det ställe, där den

gamla stod, eller att få den påbegynte amiralitets sten-kyrkan, som i

långa tider stått i ofullkomlig byggnad, efter amiralitetet sig deraf aldrig

lär komma att betjäna, som dessutom nyttjade Holm-kyrkan. Till dess

fullbyggnad uppgafs den gamla kyrkans församlade medel, om försam-

lingen fingo derom disponera, som då stodo under amiralitetscollegii

disposition, betingande sig uti insatte capitaler i banquen, i caroliner och

courant, till 30,518 dir 21 öre smt» (Elers III, sid. 101.)

Amiralitetskollegium blef då också slutligen tvunget att lämna ifrån

sig de insamlade byggnadsmedlen, och när sålunda den ekonomiska

grundvalen kunde presteras, vardt det ånyo möjligt att taga den

konstnärliga frågan rörande templets fullbordan i öfvervägande. Det

första steget till förnyad verksamhet vid kyrkobygget togs genom att

arkitekten Göran Josua Adelcrantz år 1725 fick i uppdrag att utarbeta

förslag till den gamla underbyggnadens täckande med kupol. Ytter-

murarna voro nämligen till större delen uppförda, men endast provi-

soriskt öfvertäckta med bräder.

Det Adelcrantz'ska kupolförslaget kunna vi lära känna genom en

större originalritning i den Eichhornska samlingen på Nationalmuseum,

framställande en tvärsektion af kyrkan, samt genom en oljefärgstafla

— vy af kyrkan jämte omgifning — från 1720-talet, hvilken finnes

bevarad i kyrkans lilla museum. Ur samma tafla har arkitekten B. C.

Malmberg 1870 afritat kyrkan och infört denna ritning jämte en hel

del andra, dels i original och dels i kopia, i ett stort band för att därmed

gifva en så vidt möjligt fullständig exposé afden segslitna byggnadsfrågans

utveckling allt ifrån begynnelsen och intill dess templet stod färdigt.

Samlingen är af allra största intresse särskildt för de successiva kupol-

förslagens behandling vid medlet af 1800-talet; här kunna vi dock endast

meddela några få af de ritningar och notiser, som Malmberg hopfört.

Enligt Adelcrantz' förslag skulle Hedvig Eleonora kyrka fått en öfver-

byggnad, som rätt nära erinrar om det väldiga midttorn, han uppbyggde

på Katarina kyrka. Han tänker sig det åttkantiga midtrummet täckt

20



8. G. J. Adelcrantz' förslag till Hedvig

Eleonora kyrkas kupol.

9. Sundius' förslag till Hedvig Eleonora

kyrkas kupol.





med en kupol, som utvändigt, ungefär till sin halfva höjd, döljes af de

uppdragna stödmurarna (med kopplade bågfönster på hvarje sida) men

till sin öfre del är synlig. I hvarje hörn af oktogonen stå små tureller.

På denna kupol bildas en altanformig afsats, omfattad med kolonnett-

balustrad, och från denna reser sig ett cylindriskt torn, som bildar tam-

bur för en mindre kupol. En liten lanternin med sylformig spira af-

slutar det hela. Den egentliga tornbyggnaden, altanen, cylindern — in-

delad med pilastrar och fönster — och den vackert stigande kupolen,

öfverensstämma i hufvudsak med motsvarande partier på Adelcrantz' rit-

ning till Katarina kyrka.

Byggnadsarbetet torde börjat med uppsättande af pelare i stället för

de af Jean de la Vallée föreslagna tvärmurarna i det inre samt med
påökande af den öfre oktogonens murar, som skulle bilda stöd för

kupolen. Men någon kupol fick man den gången icke råd till; ej heller

torde alla pelarna fullbordats under den Adelcrantz'ska byggnadsperioden.

Interiören blef dock så pass i ordning, att den kunde tagas i bruk för

gudstjänst. Kyrkan invigdes nämligen för detta ändamål den 2 1 augusti

1737, sedan man i en dryg mansålder förgäfves väntat på dess full-

bordan. Då saknades »yttre putsning och taklister, i hvilkas ställe

skråpanel insattes. Kyrkan intäcktes med brädtak och tjärades samt

försågs öfverst på spetsen med en stor träglob, som oljemålades». —
Det öfre partiet med det starkt stigande taket på den mindre oktogonen

hade ju närmast ett tältliknande utseende och någon plats för klockor

fanns här icke. De hängde kvar i den gamla klockstapeln på kyrko-

gården. För att afhjälpa denna brist utarbetade den yngre Adelcrantz,

öfverintendenten Carl Fredrik, år 1755 förslag till två torn på ömse

sidor om kyrkans västportal. Förslagen började också omedelbart att

sättas i verket; torngrundvalarna och västra trappan uppmurades, men

därvid stannade det. Tornen nådde aldrig högre. Det hjälpte icke heller,

att öfverstlöjtnant Fredrik Blom år 1825 framkom med nya förslag till

klocktorn — de förblefvo på papperet. Äfven F. W. Scholander uppgjorde

1856 förgäfves förslag till fristående fasadtorn i väster. Betänklighe-

terna rörande dessa sammanhängde säkerligen med förhoppningarna

att en gång få kyrkan täckt med kupol och midttorn, såsom ju redan

G. J. Adelcrantz föreslagit.
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Kyrkan afputsades utvändigt och täcktes med koppar 1790—91.

Frågan om kyrkans klocktorn samt därmed sammanhängande fråga

om öfverbyggnaden kom i ett nytt läge först sedan » tornbyggnads-

kommitterade» år 1858 uppdragit åt konduktör Sundius att afmäta och

upprita kyrkan och sedan kyrkorådet, den 19 maj 1858, utfäst ett pris

af 50 dukater »för den bästa, med de af församlingen bestämda vilkor

öfverensstämmande ritning af den beskaffenhet, att den komme att vid

byggnadens utförande tjäna till efterföljd». Tre olika förslag synas då ha

inkommit: ett af konduktören Sundius, ett af arkitekten J. F. Åbom och

ett från Åminne bruk (gjutjärnstorn). Sundius' förslag vann sockenstäm-

mans gillande och anbefalltes till utförande den 25 april 1859. Det utgör

en modifikation af den Adelcrantz'ska planen. Kupolen är något lägre

och alls icke synlig öfver oktogonen. Direkt på denna bildas en ter-

rass, från hvilken torncylindern reser sig, lägre och vidare än hos Adel-

erantz, men täckt af en något brantare kupol. Den franska stilkarak-

tären är i alla fall fortfarande öfvervägande, tack vare den höga cy-

linder, på hvilken tornkupolen är upplyftad. Trots församlingens önskan

att se detta förslag utfördt, godkändes det emellertid icke af kungl. maj:t.

»Genom nådigt bref af den 16 maj 1862 förklarades frågan om uppfö-

rande af senast föreslagna tornöfverbyggnad å Hedvig Eleonora kyrka

böra förfalla.» Det torde knappast vara för djärft att antaga, att det

var F. W. Scholander, som påverkat höga vederbörandes åsikt i detta fall.

Såsom framgår af sakens vidare behandling, hade han nämligen en prin-

cipiellt afvikande mening rörande en eventuell kupolöfverbyggnad på

denna kyrka. Han ville framförallt uppbygga de två länge sedan på-

började fasadtornen för att sedan så mycket friare — utan hänsyn till

klockorna — kunna behandla själfva kupolen.

De två nya förslag till klocktornens uppbyggnad, afarkitekten Malm-

berg och byggmästare Hallström, som inlämnades till kyrkorådets sam-

manträde den 27 september 1862, ledde emellertid icke till något resultat.

Ännu mindre kunde den af arkitekten Ekman samtidigt inlämnade rit-

ningen till kupoltorn (för klockorna) i österländsk stil komma till ut-

förande. Scholander kritiserar den skarpt och utarbetar i stället själf

ett synnerligen kraftigt förslag till en väldig kupol, afsedd att uteslu-

tande bilda en monumental bekröning utan plats för några klockor.
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»Med prof. Scholanders begifvande», framställde emellertid B. C. Malm-

berg en omarbetning af det stora projektet, »afseende att i likhet med
det Ekmanska inrymma ringklockorna, till undvikande att nödgas

uppföra de tvänne tornen, hvilka ständigt rönt afgjord obenägenhet

inom församlingen». Trots en del sakkunniges afstyrkande blef

detta förslag antaget af kyrkorådet den 31 maj 1863 samt af socken-

stämman den 14 juni, då det äfven beslöts, »att frågan om de tvänne

tornens uppförande borde förfalla».

Tornfrågan gick nu till öfverintendentsämbetet och här mötte nya

invändningar. Visserligen medgafs i ämbetets skrifvelse af den 9 februari

1864, att den Malmbergska ritningen (i något reviderad form) » i all-

mänhet taget var den lämpligaste, som för detta ändamål hittills blifvit

föreslagen», men en sådan byggnad afstyrkes dock och i stället föreslås,

»såsom en sista utväg till byggnadsfrågans ändamålsenliga lösning»,

bibehållandet af det rakliniga taket med anbringande därå af en högre

lanternin samt klockornas uppsättande i en stapel på kyrkogården.

Kyrkan skulle då »blifva på ett harmoniskt och fullt tillfredsställande

sätt fullbordad i enlighet med sin grundprincip och påminna om de

ryktbara italienska kyrkor af samma art, af hvilka medföljande plansch

upptager några utkast». (Scholander har där aftecknat S. Satiro, S. Celso

och S. Eustorgio i Milano samt dessutom hänvisat till en del andra

lombardiska kyrkor med rätliniga tak på innerkupolen.)

Men församlingen lät icke påverka sig af dessa estetiska betänk-

ligheter. Då man en gång var viss om att kyrkan kunde bära en kupol

och nödiga medel till en sådan byggnad funnos, ville man icke afstå

från den storslagna planen. Man ingick till kungl. maj: t med anhållan

om fastställelse af de Malmbergska ritningarna och lyckades äfven uppnå

detta, trots alla öfverintendentsämbetets invändningar. Genom nådigt

bref af den 28 oktober 1864 löstes slutligen den segslitna frågan och

Hedvig Eleonora församling erhöll tillåtelse att sätta den stora planen

i verkställighet. Två år senare var kupolen färdig.

Därmed fick Ladugårdslandet en synnerligen verkningsfull kupol-

silhuett, men den gamla amiralitetskyrkan en väl anspråksfull bekröning.

Numera torde mången förbise den egentliga byggnaden för kupolens

skull. Det är dock denna gamla underbyggnad, som här närmast in-
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tresserar oss såsom ett speciellt exempel på 1600-talets centralkyrkor,

ehuru det ovanligt rikliga bildmaterialet lockat till en liten utvikning

in på senare tidsperioder.

Enligt gravyren i Svecia tänkte sig de la Vallée den stora oktogonen

täckt med ett rätlinigt, åttasidigt tak af något brantare stigning än det,

som sedan kommit till utförande; den inre oktogonen, som höjer sig

— ehuru betydligt lägre än på den Adelcrantz'ska ritningen — ur

den större, har däremot en låg kupolkalott, krönt af en låg lanternin.

Hela byggnaden verkar tämligen tryckt och klumpig, mest i följd

af den öfre oktogonens ringa höjd. En jämförelse med öfverintendents-

ämbetets förslag af år 1864 är i detta afseende lärorik; där har kyrkan

fått en afslutning, som synnerligen väl motsvarar dess stilkaraktär och

proportioner.

Invändigt synes de la Vallée i stället för pelare projekterat ett slags

triangulärt formade stödmurar, som afdela den yttre oktogonkretsen i

åtta särskilda parceller, hvilka utgå strålformigt från det öppna kupol-

rummet. Midt i oktogonen står predikstolen och bakom denna altaret.

Bänkarna, som fylla alla de diagonala rummen, så när som på ett, hvilket

torde vara afsedt till sakristia, följa till större delen oktogonens sidor.

Predikstolen är tack vare sitt centrala läge synlig från hvarje plats i

kyrkan, men en del af åhörarna komma naturligtvis att befinna sig

bakom prästens rygg. Anordningen låter väl försvara sig med hänsyn

till predikan, men altaret skymmes för mer än hälften af kyrkobesö-

karna af predikstolen.

Denna för svenska förhållanden mycket ovanliga disposition af

kyrkorummet utgör i och för sig ett vittnesbörd om att Jean de la Vallée

väl känt till de nybyggda evangeliska kyrkorna i Holland. Såsom redan

i det föregående framhållits, var den ledande praktiska principen i dess

kyrkor att ge predikstolen en så central ställning som möjligt. Ännu

mindre än vid Katarina kyrka kan man i fråga om Hedvig Eleonora

tänka på franska eller italienska mönster; äfven den enkla ytterarkitek-

turen utan pilastrar eller bågar är öfvervägande holländsk.

Bland holländska kyrkor med samma grundplan förtjänar särskildt

framhållas Marekerk i Leiden, byggd 1639—49 efter ritning af Aerent

van 'sGravesande. Det är en enkel åttkantig tegelbyggnad i två vå-
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ningar liksom de laVallées tempel. Den inre oktogonen reser sig täm-

ligen högt öfver den yttre, stödd af liggande sträfvor och täckt af en liten

åttasidig kupol. Åtta fristående pelare bära den inre oktogonen. Samma
system finnes för öfrigt färdigt utarbetadt redan i Hendrik Danckerts

> Architectura moderna» (1625); möjligtvis var det härifrån de la Vallée

mottog impulsen till sin kyrkobyggnad. Han har i hvarje fall icke

lyckats ge sin byggnad så goda proportioner och en så förnäm dekorativ

hållning, som utmärka Marekerk. Den är en af de mest intagande re-

presentanterna för den äkta holländska sakralarkitekturen från medlet af

Grundplan till Marekerk i Leiden. Grundplan till Hedvig Eleonora kyrka.

1600-talet och skulle som sådan utan tvifvel förtjänat att tagas hänsyn

till under diskussionerna rörande Hedvig Eleonora-kyrkans öfverbygg-

nad. Då hade kanske en mindre anspråksfull, men mera stilenlig af-

slutning af den de la Valléeska torson kunnat ernås.

Det var för öfrigt icke endast de la Vallée, som här i Sverige på

1650- och 60-talen byggde kyrkor i holländsk stil. Äfven Nicodemus

Tessin har arbetat i denna stilriktning. Hans tidigaste sakralbyggnader

bära tydligt vittne härom. Framför allt gäller det om ombyggnaden af

Jäders kyrka, hvilken han utförde för Axel Oxenstierna i slutet af 1640-

— 122245. Sirén, Gamla Stockholmshus. II. 25



talet. Här var dock kyrkans grundplan förut bestämd (det holländska

stildraget framträder mest i gaflarnas och portalernas ornerande), men

i ritningen till Järlåsa lilla landskyrka har Tessin användt oktogon-

formen på liknande sätt som holländarna. Kupolen är dock här mera

dominerande än i de kyrkor, som i det föregående omnämnts; den

stiger utan förmedling af någon tambur direkt från yttermurarna.

Det är väl möjligt, att Tessins utkast i detta fall tämligen starkt modi-

fierats vid utförandet; originalritningarna synas gått förlorade. Emel-

lertid finnes i den Tessinska samlingen en kyrkoritning, som i flere

afseenden erinrar om Järlåsa. Den visar en rätt liten kyrka med på

längden utdragen åttkantig grundplan samt klocktorn i väster och en

utbyggd sakristia i öster bakom altaret. Kyrkan täckes af ett brant

stigande valmtak och har de långa oktogonsidorna i norr och söder ut-

bildade såsom tvåvåningsfasader med pilastrar och bekrönande triangulär

fronton. Dessa fasader med den något smalare öfre våningen och de

förkroppade hörnpilastrarna förete redan den romerska barockens system,

detsamma som vi sedan skola finna på Maria kyrka, men i öfrigt visar

förslaget närmare beröring med holländsk arkitektur. Öfver hufvud

torde den åttkantiga grundformen inspirerats från Holland snarare än

från Italien; när det italienska inflytandet blir dominerande, så undan-

tränges oktogonen af cirkeln eller ovalen. Denna utveckling belyses

tydligt af den yngre Tessins kyrkobyggnader, exempelvis slottskapellet

på Drottningholm, Tyska kyrkan i Karlskrona och Kungsörs kyrka,

hvilka alla äro byggda på cirkelrund plan, de sistnämnda med utskju-

tande korsarmar, samt slottskapellet på Strömsholm, som här oval plan.

Af dessa kyrkor kan för öfrigt Drottningholms slottskapell ännu

delvis räknas till den gamle Tessins verk. Åtminstone har han be-

stämt dess plan och vackra kupolform, ty den norra rundeln, där ka-

pellet befinner sig, ingick i de ursprungliga Drottningholmsritningarna

lika väl som den södra rundeln. Kyrkan blef emellertid icke färdig

under den första byggnadsperioden (1662—80), då den gamle Tessin

stod i spetsen för verket, utan först på 1690-talet, sedan den yngre

Tessin utarbetat nya ritningar till densamma.
1 Af dessa ritningar fin-

nes en synnerligen vacker kombinerad fasad- och sektionsteckning

1 Jfr Bottiger, Drottningholm (1889), sid. 17.
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1 6. Ritning af Nic. Tessin d. ä. till en landskyrka (möjligen projekt till Järlåsa

kyrka). Nationalmuseum.





Drottningholms slottskyrka. Ritning af Nic. Tessin d. y. Nationalmuseum.





i den Tessinska samlingen på Nationalmuseum, hvilken här meddelas

såsom ett af de bästa exemplen på Tessinska centralkyrkor. Det cir-

kelrunda templet har försetts med en omklädnad af fyra fasadartade

partier, af hvilka det södra, mot gården, är utbildadt enligt de ro-

merska kyrkofasadernas system med förkroppade pilastrar, bärande en

fronton, samt volutor, sammanbindande den öfre och nedre våningen.

Elementen äro här desamma som på Tessins fasader till Maria kyrka.

Den inre arkitekturen, med pelare som kupolstöd samt en fri gång utanför

dem, erinrar om Hedvig Eleonora kyrka efter Adelcrantz' ombyggnad.

Jean de la Vallées tidigare omnämnde svärson Mattias Spihler har

i Stockholm uppfört en kyrka, som närmast kan kallas en försvagad

efterbildning af S:ta Katarina: Ulrika Eleonora kyrka på Kungsholmen.

Den grundlades 1673, invigdes för gudstjänst (med provisoriskt brädtak)

1688, men fullbordades icke förrän i början af 1800-talet. Den har

samma korsplan som Katarina, ehuru med något smalare armar och utan

hörnpaviljonger; äfven murindelningen med stora rundbågsfönster och

pilastrar, resp. lisener, är i det närmaste densamma som på de la Vallées

kyrka. Den stora skillnaden ligger däri, att kyrkan i stället för ett domineran-

de midttorn har en låg kupol, som liknats vid en omkullstjälpt bål, på hvilken

är ställd en lanternin, som kallats en butelj. Uppbyggnaden saknar den

stolta resning, linjerna den rytmiska stegring, som adla Katarina kyrka.

Den holländska stilriktningen inom kyrkoarkitekturen hade vid

denna tid allt mer och mer fått vika för italienska impulser. Tessin

gjorde ju redan på 1650-talet sin ritning till Kalmar domkyrka i öfver-

vägande romersk barock, och det är äfven denna riktning han följer

vid sin ombyggnad af Maria kyrka. Det är öfver hufvud ett anmärk-

ningsvärdt faktum, att de stora monumentalkyrkor, som nyuppfördes

eller ombyggdes efter Tessinernas ritningar, alla mer eller mindre troget

ansluta sig till mönster från det katolska Italien. Svårigheten att an-

vända sådana mönster för den protestantiska gudstjänstens behof märker

man särskildt väl i Karlskrona Fredrikskyrka, där de rudimentära sido-

kapellen äro till mera besvär än nytta, men i allmänhet har dock kyrko-

planen behandlats jämförelsevis själfständigt af Tessinerna och de främ-

mande stilelementen begränsats till formspråket, i synnerhet på fasaderna.
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TESSINS OMBYGGNAD AF MARIA KYRKA
OCH DESS SENARE REPARATION.

Den äldsta kyrkan i Maria Magdalena församling, som ju ända

till medlet af 1600-talet omfattade hela Södermalm, torde uppförts vid

midten af 1 300-talet. År 1 347 fick nämligen konung Magnus Eriksson

tillstånd att bygga »S:ta Maria Magdalenas kapell». 1 Någon vidare

kännedom om detta kapell äga vi icke, ej heller beträffande tiden för

dess förstörande. Det är icke osannolikt, att det refs under någon be-

lägring i slutet af 1300- eller början af 1400-talet. Maria kyrka har

öfver hufvud upprepade gånger skiftat gestalt och mer än någon annan

kyrka i hufvudstaden lidit af brand och örlog.

Enligt en gängse uppgift, som återfinnes hos nere Stockholms-

historiker (Elers, Ferlin o. a.), skall Sten Sture d. ä. år 1489 hafva låtit

uppföra en ny, större kyrka på det forna kapellets plats. Den blef i

sin ordning raserad af Gustaf Vasa år 1527, emedan konungen ansåg,

att den kunde erbjuda ett farligt skydd åt belägrande fiender. Johan III,

som ju bedömde kyrkorna ur helt andra synpunkter än hans fader, lät

emellertid i detta liksom i flere andra fall bygga nytt och skönare i stället

för det gamla, som rifvits. Messenius omtalar händelsen i »Scondia

illustrata» under år 1576, hvilket år sålunda vanligen plägar angifvas

såsom den nya kyrkans grundläggningsdatum. Då konungen dog 1592,

skall kyrkan ännu icke varit fullt färdig. Enligt Riidling (som afskrifvits

af senare forskare) »uphörde kyrkiobygnaden alt til des år 1627 något

åter begynte bygias uppå konungens Gustavi Adolphi befalning, då va-

rande, som dock kort deruppå stannade. Omsider gick sådant konung

Gustavi Adolphi efterlemnade drottning Mariae Eleonorae til hiertat,

1
Jfr FransDe Brun, En vandring genom det medeltida Stockholm. S:tEriks årsbok 191 2, sid. 1 8 1.
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hwarföre hon lät af egna medel denna helt ofullkomliga kyrkian så

vidt i stånd settia, at der kunde hållas allmennelig gudstienst år 1 634 »

.

Kyrkobyggnaden på Södermalm synes dock icke alldeles afstannat

vid Johan HI:s död, ty enligt »räkenskaper för Södermalms kapell»,

som finnas i Stockholms stads arkiv och publicerats af arkivarien

Flodmark (S. Eriks årsbok 1904) fortsattes åtskilliga arbeten på

kyrkan under tiden 1591— 16 16. Visserligen synes det mest varit fråga

om inredningsarbeten, såsom högkorets målande, läktares och predikstols

förfärdigande, men därjämte förekomma sådana arbeten som glasfönsters

insättande och takets läggande med tegelpannor. Äfven en del smärre

murarearbeten synas — att döma af räkenskaperna— förekommit under

denna tid. Detta hindrade dock icke att kyrkan samtidigt (troligen äfven

förut) användes för gudstjänst.

Konung Gustaf II Adolfs befallning rörande Maria kyrka gäller icke

heller, så vidt vi kunnat finna, det fortsatta byggandet, utan templets

användning för gudstjänst. Den 1 september 1626 har konungen ut-

färdat ett »Privilegium för Södre Malms kyrka», där det bl. a. heter,

att eftersom invånarna på Södermalm gifvit i underdånighet till känna,

»att deras nya kyrkiebyggningh är så widt kommit, thet man kan ther

alleredan holla gudstienst», så skänker konungen Södermalms inbyggare

och barn » fullkomeligh rättigheet till samma kyrkia, at holla ther theres

gudstienst och låta predika guds ord reent och klart som them är re-

peterat i then oförfalskade aussburgiske confession». Byggnaden be-

röres för öfrigt icke i brefvet. Det förefaller sålunda snarast som om kyr-

kan vid denna tid varit i hufvudsak färdig, hvilket äfven tyckes framgå

af de ofvannämnda räkenskaperna. Af hvad anledning drottning Maria

Eleonora sedermera tog sig saken »til hiertat», känna vi icke. Möjligt

är ju, att det då var fråga om någon utvidgning eller om fullbordande

af något särskildt parti, som hittills icke tagits med i beräkningen.

En föreställning om Mariakyrkans utseende vid medlet af 1600-

talet kunna vi få genom Sigismund Vogels och Wolfgang Hartmanns

stockholmsvyer. Kyrkan framträder visserligen i mycket litet format

på båda bilderna, men dock så pass tydligt, att man icke kan misstaga

sig om dess yttre gestalt. Det är en smal, enskeppig kyrka med lika-

ledes enskeppiga, korta korsarmar. Korslutet är rakt, försedt med en
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hög, sirad gafvel. I väster står ett kraftigt, fyrkantigt torn, hvars nedre

del afslutas med en balustradomfattad altan. Från denna höjer sig ett

kupolliknande parti, krönt af en mycket hög spira. Tornkroppen har

två små bågfönster i hvardera våningen. Troligen var det en oputsad

tegelbyggnad af nordtysk typ. Tornet påminner närmast om S. Gertruds.

Icke heller denna kyrka var emellertid till fyllest för den vid 1 600-

talets midt hastigt växande församlingen. Ar 1657 besluter man att

tillöka den med ett tresidigt kor af den då för tiden vanliga typen.

Dessa nya arbeten kunna följas i räkenskapsböckerna, som finnas be-

varade i kyrkans arkiv ända från år 1638. Den 9 maj 1657 har mäster

Jöran Jesuwitz (densamme som arbetade på S. Katarina) »bekommit för

grundwallens fundament under högekors muren till dato för hans omack
in allés» 54 dir; och åt dödgräfvarne betalas för arbete på samma
grundval 50 dir. — Den 30 maj erhåller samme murmästare med sina

svenner för arbete på grundvalen 132 dir. Materialräkningen stiger till

758 dir. Fru Ebba Brahe (som ju hade sin malmgård tätt intill kyrkan)

har bidragit med 50 läster kalk. Under följande år fortgår arbetet syn-

barligen med större arbetsstyrka. Betydande leveranser af tegel, sandsten

och ålandskalk förekomma i räkenskaperna och utom murmästarJesuwitz,

som i juni lyfter 300 dir, i september och oktober 200 dir, arbeta här

stenhuggare och andra handtverkare. Följande vår köpes taktegel och

takkoppar » till kanterna på kuren » för 315 dir. Hela taket synes för

öfrigt påbättrats, ty den 14 juli 1659 betalas till Jesuwitz »för det

han tog up tackelaget och sträckt up tacket» 100 dir. I augusti få

murmästarsvennerna drickspenningar, och därmed synes äfven deras arbe-

te upphört. Samma månad betalas »till Dirich Blom, stenhuggare, för 2

stycken sandstenar, som huggas till pählare», 2 dir. I september får

murmästaren en tunna öl och »sluthbier» för hvalfvet. I december be-

talas mäster Johan Cron, glasmästare, för »81 glasfönster, som han för

körkian giort hafwer i det nya, tillöckade stycket» 240 dir. Den sista

december 1659 antecknas slutlikvid åt » mester Anders och mester Jöran

murmestare på deras contract om muhrningen på hwalfwet». Följande

år, i mars, insättas ytterligare ankaren i hvalfvet, hvilka kosta 147 dir.

Därmed var alltså det nya koret fullbordadt och kyrkans utrymme ökadt

på ett mycket väsentligt sätt. Efter all sannolikhet var endast koret
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hvälfdt, men kyrkan i öfrigt trätäckt; man lämnade åt framtiden att

eventuellt utvidga interiören äfven på bredden, då den kunde förses med
nytt tak. Det höga, långsmala kyrkoskeppet måste i alla fall ha gjort

ett ganska ståtligt intryck.

Det dröjde icke mer än 12 år, innan byggnadsfrågan ånyo blef

aktuell inom Maria församling. Till en början var det visserligen endast

fråga om stärkande af det gamla tornet, men snart drog denna början

en vidlyftigare utvidgning med sig. Vi äro också i tillfälle att rätt

noggrant följa dessa nya arbeten i församlingens »sockenstämmoproto-

koll», som finnas bevarade från tiden 1672— 78. Några utdrag ur dessa,

af särskildt intresse för Tessins verksamhet vid bygget, meddelas i bilagor.

Den 9 september 1672 sammankommo »de älste och förnämbste

af församblingen » i sakristian, hvarvid rådman Franck,
1 som var kyrko-

stämmans ordförande, omtalade » huru såsom dess kyrkotorn mehrendels

woro förrutnat och lätteligen af ett hårdt wäder kundhe falla omkull

och giöra så wäll sielfwa kyrkian som månge menniskior skada». Bland

de närvarande var icke heller någon, som vågade betvifla detta sorg-

liga förhållande. Ett nytt torn skulle alltså byggas, men då kyrkan

hade tämligen små medel till sin disposition, föreslogs, att det nya

tornet skulle göras helt enkelt. Detta fann dock rådman Franck mindre

lämpligt: »han kundhe icke råda dher till, uthan der ett torn skulle byg-

gies, wille han att det skulle hafwa något anseende; det torde så med
tijden hända, att kyrkian kundhe uthwidgas och få anseende nog. Han
wille för den skuld i det fallet öfwerläggia först med architecteuren Nico-

demus Tessin och att han giordhe en fullkommelig dessein der på».

Att döma af räkenskaperna uppköptes äfven detta år en del material

för den tillärnade tornbyggnaden. Först följande år i mars månad företogs

emellertid en sakkunnig besiktning af det gamla tornet. Ett par bygg-

mästare förklarade den 5 mars, att om murarna förbundos med ankaren,

så skulle de kunna bära »det nya tornet», d. v. s. en ny öfverbyggnad

på den gamla tornkroppen. »Den 6 mars inkom mäster Johan Onsvy

(som antagits till byggnadsledare) och sade sig om förbindningen icke

1 Rådmannens namn skrifves såväl Franc som Franck.

3



kunna accordera, uthan i det wille han följa H. Tessins ordre, hwarföre

Rådman Franc med H. Tessin, Oluf Håkenson, begge kyrkiowärdarne

och byggmästaren Johan Onsvy gingo up i tornet, då H. Tessin gaff

ordre till förbindningen.» Härefter följa Tessins föreskrifter rörande

bjälkars och ankarens insättande i tornet; sålunda skulle tornkroppen ända

upp till terrassen göras fullt hållbar och endast träöfverbyggnaden förnyas.

Sedan man väl kommit i gång med tornet, tyckes emellertid lusten

vaknat att äfven göra någonting åt kyrkan. Rådman Franck, som syn-

barligen var en energisk och om kyrkans utvidgande högt förtjänt

man, framhöll på stämman den 14 november 1673 »huru såsom för-

samblingen dageligen dags tager till och kyrkian heel trång är att fålket

icke rymmes, om icke nödigdt woro, att kyrkian på något sätt och som
han mente med korsgångar kunde uthrymmas, elliest hade församblingen

det att befahra, att hon kunde blifwa fördelt och således begge illa för-

sårgde » . Stämmans beslut blef också, att » kyrkian åth åhret skulle up-

widgas, låfwade något hwar att contribuera, med begäran till Rådm. Franc

han wille sigh detta wärket låta wara recommenderat, pläga Magistratens

råd och der något skee skulle, taga Hr. Tessin i betänkiande med sigh».

Den 2 mars 1674 presenterar rådman Franck Tessins ritning till

kyrkans utvidgning, hvilken godkännes af de närvarande, men beslöts,

att »den skulle Herr Ex:z Richx Rådet Greff Pontus och Deras Excel-

lentier Hrr. Gyllenstiernorne, som sine huss i församblingen hafwa, pre-

senteras » . Och så gick Tessin, som var närvarande för att förklara

sin ritning, med församlingen ut på kyrkogården och demonstrerade

på platsen huru byggnaden komme att vidgas, »hwilket alt församb-

lingen lätt sigh wähl behaga».

Den 1 2 mars slöto Maria kyrkas inspektörer, äldste och kyrkovärdar

kontrakt med murmästare Jörgen Rosenstengel, enligt hvilket han lofvar

att för en ackordsumma af 8,000 dir kmt förutom fria materialier upp-

mura de nya korsarmarna, »efter den dessein, som Rådm. wälb. Hr.

Tessin affattat och giort hafwer». I det mycket utförliga kontraktet

bestämmes äfven, att murmästaren »skall och wara förplichtadt begge

korsen och den gamble muhren borttaga alt neder till siälhlfwa kyrkio-

gålfwet», hvilket bekräftar att här förut funnos mindre korsarmar. Dessa

skulle alltså aflägsnas och de nya uppmuras färdiga till hösten. Mäster
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Rosenstengel förstod emellertid att bedrifva arbetet så, att där blef till-

fälle till mera förtjänst för en murmästare, innan kyrkan var fullt i ordning.

Den i mars 1675 ackorderades med Rosenstengel, att han mot 300 dins

ersättning skall taga bort »den gamla grundwahlen till nårre korssgången

och låta föra fylningen uth der grafwarna kunde göras». Samtidigt

beviljades honom 12 dir för hvar murad graf (i de tillbyggda kors-

armarna). Den 27 mars »ackorderade kyrkiowärderna med Rosenstengel,

att han skulle mura up sakerstian och den andra, som der emott kommer
emot 400 dal. kmt hwardera, hwar under hwalfochgrafwer böra förståås».

Vid det närmast följande sammanträdet (utan datum) diskuterades

den långt viktigare frågan » om icke så till anseendet som till uthrymmet

uti kyrkian nödigt wore, att man de gamla pelare nedertaga skulle sampt

hwalfwet och i dhet stället upsättia hugne steen pelare och förhöja hwalfwet,

hwilket skulle mycket pryda kyrkian, effter den afrithning, som Hr. Tessin

der på giordt hafwer; hwilka fuller alla det samma gillade, män wisste

icke hwad medlen skulle tagas». Emellertid inkallades stenhuggaren

Johan Köpke, för att man skulle få närmare utredt hvad detta betydelse-

fulla arbete kunde komma att kosta samt huruvida det skulle hindra

kyrkans användning för gudstjänst under byggnadstiden. — Priset upp-

gafs till 1 ,800 dir kmt för hvarje pelare, och rörande det senare spörs-

målet svarades, »att man kunde göra en stellning, att gudstiensten lijka

mycket kunde der skee»; taket behöfde för öfrigt icke rubbas.

Den 15 april 1675 slöts så kontrakt mellan kyrkovärdarne å ena

sidan samt Anders Brokamp såsom ålderman för stenhuggarskrået å

andra sidan. Enligt detta skulle i kyrkan uppsättas fyra stycken sten-

pelare »aldeles effter Hr. Arctitectors Nicod. Tessins affritningh, ordre

och gottfinnande» mot en ersättning af 2,000 dir kmt för hvarje; och lof-

vade stenhuggaren att ha alltsammans färdigt till nästkommande Michaelis.

Byggnadsintresset var synbarligen mycket lifligt inom församlingen

;

man drog icke i betänkande att efter hand utvidga planerna, så att kyrkan

skulle blifva riktigt ny och förnäm. Medel tyckas tillsvidare icke heller

hafva saknats— värre blef det längre fram —
,
ty enligt kyrkans räken-

skapsbok betalas år 1673 14,682 dir kmt på »Nya tornets konto»;

1674 14,955 dlr kmt för »Kyrkans byggnings bekostnad» och år 1675

15,772 dir kmt på samma konto, hvaraf 10,450 dir till Anders Bro-

122245. Sirén, Gamla Stackholmshus . II. 33



kamp för stenpelare och annat stenhuggararbete. Byggmästare Onsvy

och murmästare Rosenstengel uppbära äfven under dessa år rätt bety-

dande summor; dessutom förekomma snickare, smeder, glasmästare,

kopparslagare m. fl. handtverkare i kyrkans räkenskaper. Dessa re-

spektingifvande byggnadsutgifter fortfara dock ej längre än till år 1677;

då gå de ned till 1,535 dir och förminskas sedan ytterligare under de

två följande åren. Man har sålunda exempelvis år 1677 icke råd att

betala Carlo Carove för »2:ne wappen på norra och södra gaflarna,

dhem han kallar frontespitzer» 150 dir, utan posten öfverföres till

följande år, då den (troligen i följd af räntan) ökas med 2 dir.

Att tiderna snart förändrades och strängaste hushållsaktighet blef

en hård nödvändighet vid kyrkobygget framgår också till fullo af proto-

kollen. Vid sammanträdet den 22 februari 1676 togs i allvarligt öfver-

vägande, huruvida »byggningen med hwalfwet här effter skulle kunna

fortsättiass eller och om medh byggiandet i denna sommar ophållass

skulle, hwilket bleff öfwersedt och effter någon hållen discours omsijder

enhälleligen för gott funnit och resolwerat, det med byggnaden och hwälf-

wandet fortfaras skulle». Pengar skulle anskaffas genom försäljning af

en del koppar, som konungen skänkt till kyrkan, genom indrifvande af

salig borgmästare Hanssons testamente samtgenom en del obetalade bidrag

i kollektböckerna. — Utvägarna voro dock tydligen något ovissa, ty ett

år senare, på sammanträdet den 3 mars 1677, frågar rådman Franck åter,

om det verkligen skall fortsättas med byggnadsarbetet: kyrkans obetalade

räntor och räkningar hade redan stigit till 7,689 dir, och väl lika mycket

till vore nödvändigt för arbetets fortsättande. Inkomsterna utgjordes

däremot endast af 3,000 dir kmt, testamenterade af kapten Hartwich,

samt ioskeppund koppar, skänkta af kungl. maj:t. De närvarande »susti-

nerade» emellertid, »att dher kyrkian blefwe med hwalf och taak bebyggd

och nya bänkiar i kyrkian insatta, skulle dhen skuld, för hwilken kyrkian

nu häfftar, snart kunna blifwa gulden och aflagd (genom bänkhyror och

grafpengar), hemställandes dhe gode herrar och män detta alt så nu som

förr uthi H. Rådman Francks mogne disposition och försorg; hwarpå H.

Franck swarade, det understode han sigh intet att röra något taak i detta

år utan reda penningar, effter som den öfrige byggningen till det ringaste

reqvererade 12,000 dir; icke dess mindre wille han hwad sig göra låta
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der hänn bearbeta, att kyrkian kan effter hand och lägenhet komma till

sin perfection».

Vid sammanträdet följande år— den 3 februari 1678 — var man
något försiktigare: det beslöts nämligen, att Tessins kostnadsförslag

och ritning på det som ännu var ogjordt skulle infordras, »hwilket allt

till nästa sammankomst lofwades werkställas, så wida dhe kunde förmå

H. Tessin dertill» .
— Men något vidare sammanträde hölls icke det året,

åtminstone finnes icke något mera protokoll för år 1678.

År 1679 gick det på samma sätt: något beslut fattas icke, utan frågan

»blef till nästa sammankomst uppskjuten». Ingen hade synbarligen lust

att på allvar börja röra i byggnadsfrågans trassliga ekonomiska härfva.

Den 18 juli 1680 förklarade rådman Preutz, som nu efterträdt råd-

man Franck såsom ordf., »att kyrkian nu är graveradt med några tjugu-

tusende dalers gäld, däraf årligt interesse måste erläggias, alt för den

skuld har man ej dristat sig i år angripa samma byggnad». Kyrko-

herden Iser var dock mycket angelägen om att de påbörjade arbetena

skulle fullföljas, och följaktligen uttalade sig också stämman i samma
riktning. Men ännu den 4 april 1681 hade några nya arbeten icke

börjat. Då anmäles, att en del bjälkar, som uppköpts af bönder, »för

den myckna snön och oföret eij kunnat hijtkomma».

Det blef dock allvar af med bygget denna gång. Den 1 5 april » ac-

corderades och slöts med byggmästaren mäster Swen Bengtsson om det

arbete, som till S. Maria kyrkias förferdigande kan wara af nöden, så-

ledes at han antog samma arbete till dess kyrkian innan och uthan

fullkommeligen kan blifwa färdigh och det effter den dessein, som Råd-

man H. Nicodemus Tessin har gjordt och fattat». Ersättningen skulle

blifva 5 dir kmt dagligen. Samtidigt ackorderades med murmästare

Johan Persson beträffande hela murarearbetet, hvälfning och rappning,

hvilket han åtog sig att utföra mot en ersättning af 6,000 dir kmt.

Detta beslut modifierades dock den 27 augusti samma år, emedan Tessin

funnit »betänkeligit, at af murmestaren bemälta hwalf giöra låta, eme-

dan han ej så fast och godt gipsarbete kunde giöra som den i konsten

förfaren är » . I stället slöts ett kontrakt med » konstrike mäster Simon

Nauclerus, det han, will Gudh, tillkommande wåhr, så snart vederleken så

beqwäm är, antager at wälfwa bemelte kyrkia medh gips och kalcksni-
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derij-wärk, först slätt och rätt uthan någre cirater, hel och hållin innan

emellan de fyra stora gaflarne, så långt under som brädslagit blifwer»,

för en summa af ett i allt 2,500 dir kmt.

Vidare beslöts, att kyrkotaket skulle täckas med koppar, och rörande

denna koppars anskaffande talas närmare den 5 juni 1682, då kamrer

Brehmer får i uppdrag att inköpa den till lägsta möjliga pris. Upp-

draget var ju lätt att gifva, men svårare att fullgöra vid en kyrkan, som

icke hade tillnärmelsevis så stora medel, som kräfdes till ett helt koppar-

tak. Då kamrer Brehmer icke kunde anskaffa pengarna, blef naturligtvis

kopparn tillsvidare oköpt.

Emedan protokoll saknas mellan åren 1682 och 1705, äro vi icke

i tillfälle att så fullständigt som hittills följa arbetenas gång, men räken-

skaperna bära dock vittne om, att det egentliga byggnadsarbetet var

afslutadt 1683. Exempelvis må anföras, att »kyrkans byggnings be-

kostnad» belöpte sig under räkenskapsåret 1681—82 till 21,107 dir

kmt, 1682—83 till 14,325 dir kmt samt året 1683—84 till 7,983 dir

kmt. Under de följande åren sjunker summan betydligt, men utgifterna

under denna rubrik fortgå dock långt fram på 1690-talet; tydligtvis

är man ännu länge sysselsatt med inredningsarbeten o. dyl. I räken-

skaperna för åren 1684—85 upptages en post på 186 dir för bänkars

förfärdigande samt en på 200 dir åt »conterfejaren Christian Thun för

anstrykning af alla bänkarna»; vidare 492 dir åt smeden Anders Pers-

son för gångjärn, nycklar och bänklås.

Samma år får »architecten wälb. hr. Nicodemus Tessin för des

hafda möda och besvär med afrijtningar och upseende med kyrkans

byggningh» 1,000 dir kmt. Äfven i detta arbete har alltså den yngre

Tessin efterträdt fadern, och att döma af den ersättning han fick kan

hans arbete vid Maria kyrka icke hafva varit alldeles obetydligt. Det

torde vara tvifvel underkastadt, om den gamle Tessin någonsin fick

lika mycket för sina arbeten vid kyrkan. Den första tjänst han gjorde

kyrkan bestod ju i ritningen till tornet. För denna uppbar han icke någon

kontant ersättning, utan fick i stället (den 24 okt. 1773) — en grafplats

i högkoret vid altaret. Men äfven grafven representerar ju ett visst

penningevärde. Huru Tessin använde denna belöning känna vi icke;

den blef åtminstone icke hans egen lägerstad. I öfrigt ha vi endast funnit
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en ersättning på 300 dir kmt år 1681 åt Tessin d. ä. Troligt är dock

att han äfven under tidigare år haft något arfvode för sitt besvär.

Tessin var sysselsatt vid Maria kyrka i det närmaste ett helt de-

cennium: från år 1672 till sin död. De arbeten, som här utfördes efter

hans ritningar, satte en alldeles ny prägel på det gamla templet. I proto-

kollen ha vi följt den allmänna gången och omfattningen af dessa arbeten,

Planritning af Maria kyrka.

för oss återstår att söka vinna en föreställning om deras konstnärliga

betydelse, hvilket emellertid i hög grad försvåras däraf att Tessins ori^

ginalritningar icke torde finnas i behåll. Vi äro för bedömande af kyr-

kans utseende vid slutet af 1600-talet uteslutande hänvisade till bilden

i Svecia, graverad af Swidde 1 69 1 . Den är i hvarje fall så pass tydlig,

att man här lätt kan skilja mellan det nya och det gamla, synnerligast

sedan vi tagit kännedom om byggnadshistorien.

Tornet har fått behålla sin gamla underbyggnad ända upp till ge-

simslinjen. Det är en tämligen kraftig, fyrkantig tornkropp med sträf-
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pelare i ytterhörnen. Sannolikt härleder den sig delvis från en tidigare,

medeltida byggnad, eljest vore äfven dess sneda ställning i förhållande till

kyrkan svår att förklara. Den västra tornportalen har förstorats och

ombyggts på 1 700-talet, och sannolikt ha äfven de nedre fönstren ut-

vidgats. För öfrigt är tornet alldeles slätt utan någon annan indelning

än ett par runda gluggar och öfver dem (i höjd med kyrkans takfot)

tvenne små bågfönster. Denna enkla och massiva tornkropp är bekrönt

med en öfverbyggnad i senrenässansstil. Den har åttkantig form och bör-

jar med en hög ättika, där torn-

uret har sin plats. Öfver ättikan

reser sig, stödd på konsoler, en

paviljongartad, åttkantig lanter-

nin, indelad med omväxlande

små och stora fönster, de senare

omfattade med pilastrar och tri-

angulära gafvelkrön. På denna

paviljong följer åter en mindre

åttkant med volutor i hörnen och

slutligen såsom högsta bekröning

en smäcker liten lanternin med

vindflöjel på spiran. Tornkrop-

pen afslutas helt enkelt med en
Mana kyrkas norra fasad (enligt Tessms ritning).

A

konsolgesims, som krönes af en

kolonnettbalustrad med obelisker i hörnen. De tämligen rika, italienska

formerna i den bekrönande delen framträda sålunda i rätt oförmedlad

kontrast mot den enkla foten, en motsättning, som förefaller mera fängs-

lande ur historisk än ur konstnärlig synpunkt. En liknande effekt, ehuru

kanske dock något enhetligare — i följd af det öfre partiets mera do-

minerande karaktär — kunna vi ännu i dag iakttaga på Köpings kyrk-

torn, som ombyggts af den yngre Tessin. Det kunde väl tjäna såsom

ledning vid en eventuell ombyggnad af Maria kyrkas nuvarande torn-

afslutning, hvilken dock alltför väl försvarar sin plats för att behöfva

ersättas med någon annan.

Något italienskt kyrktorn, fullt motsvarande det som Tessin här

byggde, torde knappast existera. De italienska tornen sakna nämligen
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i regel den i spets uppdragna öfre lanterninen och ha i stället en kupol-

formig afslutning på den stora, fönsterförsedda lanterninen, som reser

sig på en balustradomfattad altan. Såsom exempel på en sådan typ må
erinras om tornen på S:ta Maria di Carignano i Genua och på S. Ales-

sandro i Milano. Denna tornform är öfver hufvud den vanligaste i Ita-

lien på 1600-talet. Men Tessin hade synbarligen behof af att kom-
plettera den och tillspetsa den för att icke alldeles bryta med den i

Stockholm väl utbildade kyrk-

spiretraditionen.

Själfva kyrkan tillbyggde

Tessin, enligt hvad vi sett, med
nya, breda tvärskepp samt troli-

gen med sakristia och förråds-

rum i hörnen mellan tvärskepp

och långskepp. Dessutom öka-

des hela höjden, så att kyrkan

fick fönster i två våningar, och

de fyra centrala pelarna byggdes

nya af sandsten. Enligt hvad som

framgår af det föregående var

det äfven meningen att täcka kyr-

kan med murade hvalf, men i

följd af de knappa medlen fick

detta tillsvidare anstå; man nöjde

sig med att slå hvalf af trä, som

gipsades af mäster Nauclerus.

Yttertaket gjordes tämligen lågt med dubbla fall. Rummet, som förut

varit smalt och trångt, fick sålunda en långt rymligare, ljusare och öpp-

nare karaktär. Vi kunna äfven taga för gifvet, att de pelare och bågar,

som nu insattes, utmärkte sig genom den Tessinska stilens goda pro-

portioner och linjerenhet. Äfven i våra dagar, sedan kyrkan sänkts,

tycker man sig spåra detta. Långskeppet täckes af sex krysshvalf, åt-

skilda af breda gördlar; tvärskeppen af tre hvar, och af dessa äro midt-

korsen i alla skeppen betydligt bredare än de öfriga. Men pelarnas och

pilastrarnas höjd är ju numera minskad, och framför allt saknar man

Giac. della Porta: Maria dei Monti,
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ett fullständigt entablement, som efter all sannolikhet funnits i den Tes-

sinska byggnaden. Formspråket var väl öfver hufvud tämligen likt det

som Tessin tillämpat i Kalmar domkyrka. Så väl här som i den sti-

listiskt närbesläktade Fredrikskyrkan i Karlskrona (den yngre Tessins

skapelse) äro pilastrarna försedda med små, eleganta joniska kapitäl,

som uppbära höga, väl utvecklade entablement; hvalfgördlarna stöda

på starkt framträdande gesimser. Interiörerna äro naturligtvis i alla de

Tessinska kyrkorna hvitputsade; fönstren mycket stora, så att belys-

ningen icke sällan blir väl riklig.

Mest karakteristiska för den Tessinska ombyggnaden af Maria

kyrka äro emellertid de två tvärskeppsfasaderna i norr och söder, hvilka

ju fortfarande kvarstå, om än något förändrade. Dessa fasader äro ge-

staltade efter den tidiga romerska barockens stränga mönster och framstå

också såsom högst förnäma främlingar mot bakgrunden af kyrkans släta

långhus. Systemet utvecklades tidigast af Vignola och Giacomo della

Porta och blef sedan medlet af 1500-talet allmänt förhärskande i Rom.
Dess allmänna grunddrag äro de två pilasterindelade våningarna, af hvilka

den öfre är smalare än den nedre och förbunden med denna genom vo-

lutor, en indelning, som vanligen motiverades däraf att den öfre våningen

motsvarade midtskeppets höjd, den nedre sidoskeppens. På den svenska

kyrkan saknas dock all organisk motivering: fasaderna äro helt enkelt

afslutande skärmar. De äro också ovanligt tunga och breda. Den nedre

våningen har fem fält, af hvilka det midtersta upptages af hufvudportalen

;

de två yttre af mindre dörrar samt öfver dem af stora fönster. De
mellanliggande fälten upptagas af smala nischer; öfver och under dem

äro rektangulära putstaflor uttagna. Midtpartiet bildar en svag risalit,

betonad genom pilastrarnas förkroppning; på samma sätt förkroppas de

yttersta pilastrarna samt entablementet. Ordningen är i båda våningarna

jonisk, kapitälen äro tämligen tunna och obetydliga (troligen har samma
kapitältyp användts inne i kyrkan). Bjälklaget är fullständigt med tre-

delad arkitrav, slät fris och profilerad gesims. På denna följer en låg

ättika (indelad med putstaflor), hvarigenom den öfre våningens höjd

minskas och den nedre erhåller öfvervägande betoning. Midtfältet i öfre

våningen upptages af ett stort fönster med triangulär gafvel; sidofälten

"af små, kraftigt inramade nischer. En bred fronton med ornamen-
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tal fyllnad afslutar det hela. Volutorna, som från gafvelns hörn ringla

ned mot ättikan, äro synnerligen massiva och bidraga väsentligen att

betona det förhärskande intrycket af tyngd och breddutsträckning. De
små konsolliknande bekröningarna af ändpilastrarna, som stå likt buf-

fertar mot volutornas rörelse, äro dock för obetydliga för att bilda

någon egentlig motvikt till den dominerande horisontaldimensionen,

hvilken föröfrigt här är väl på sin plats, då ju dessa fasader afteckna

sig mot långhusets väggar. Den ovanligt svaga stegringen mot

midten bidrager icke heller att bryta det något förstelnade fasadsyste-

met. Man må föröfrigt tänka hvad man vill om de romerska förebilder-

nas lämplighet på den enkla stockholmskyrkan; det måste i alla fall

erkännas, att de väsentligen höja byggnadens monumentala verkan och

att de, såsom fristående kompositioner, äro goda vittnesbörd om Tessins

ingående studium af samtida italiensk arkitektur. De äro mera rent ita-

lienska och i flere afseenden lyckligare beräknade än de likartade fasa-

derna på Kalmar domkyrka. Det förefaller som om Tessins tidigare

ritningar för denna stora nyanläggning kommit honom väl till pass vid

utvidgandet af Maria kyrka.

Sedan Maria kyrka väl fått sin monumentala omklädnad, dröjde

det icke länge innan en eldsvåda ånyo nödvändiggjorde en ombyggnad.

Men efter den olyckan fanns icke någon arkitekt af Tessins kaliber att

tillgå, och ej heller var det så lätt att åter samla ihop en större bygg-

nadssumma. Man nöjde sig med att göra kyrkan användbar på bil-

ligaste sätt, äfven om detta medförde rätt väsentliga förenklingar af

det Tessinska verket. Huru man därvid gick tillväga, framgår till fullo

af kyrkorådsprotokollen, ur hvilka vi här för den historiska fullstän-

dighetens skull vilja meddela det viktigaste.

Den stora eldsvådan inträffade den 19 juli 1 759. Icke mindre än 300

hus på Södermalm sägas hafva strukit med vid detta tillfälle. Af kyrkan

brann naturligtvis allt som var af trä, och det öfriga ramponerades svår-

ligen, t. o. m. de dödas ben under kyrkogolfvet torde ha brunnit. Då
kyrkorådet den 4 augusti genom ett par byggmästare lät anställa un-

dersökning, befans dock att yttermurarna voro användbara. Visserligen,
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heter det i deras utlåtande, »äro murarne på en del ställen nog svaga,

men dock torde de kunna hielpas, om hon skulle täckas med bräder

och gipstak, men som församlingen tyckte at hon borde hvälfvas för

större säkerhet wid infallande wådeld, den Gud dock nådeligen afwände.

Byggmest. Westrell lofwade på kyrkorådets begäran med det första

gifwa in en dessein elr ritning på byggnaden samt hwad omkostningen

ungefärligen skulle komma att blifwa».

Vid följande sammanträde, den 29 augusti, presenterar herr Westrell

den utlofvade ritningen, och då öfverintendenten Cronstedt på särskild

anmodan äfven var närvarande, » discourerades » något närmare om bygg-

naden. »Herr Öfverhofintendenten frågade herrarne, om de tänka utvidga

kyrkan; dertill swarades nej. Frågades åter huru murarne äro beskaffade;

swarades kyrkomurarne tyckas merendels gå an, men tornmurarne synas

wara något bättre. Herr Öfwerhofintendenten lofwade så snart kyrko-

rådet skils åth, stiga ned på kyrkogården och bese kyrkan.» Vidare

ombads Westrell » att aftaga alla profilerne » , och så » discourerades om
at kyrkan ej tyckes behöfwa sin gamla högd, utan at hon bör blifwa

något lägre». Förberedelserna fortgingo i sakta mak, och det ser nästan

ut, som om de hotat att afstanna, om icke en af församlingens byggnads-

kunnige medlemmar, den gamle stadsarkitekten J. E. Carlberg framträdt

med nya ritningar. (I hvilket offentligt Stockholmsbygge under perioden

1720—60 har Carlberg— bedd eller obedd— icke sökt ingripa?) På

sammanträdet den 1 1 oktober uppvisade han sin dessein till kyrkans re-

paration. »Effter något discourerande härom beslöts, at byggnaden skall

fullföljas och anförtros Hr. Capitain Carlberg, som lofwade med det

giörligaste föranstalta så mycket till honom står».

Den 1 9 januari 1 759 förevisade Carlberg en ny ritning, enligt hvilken

kyrkan skulle bibehålla sin gamla höjd, men hvälfvas; pelarne skulle

uppmuras af tegel. Carlberg uppmanades att kommunicera med Cronstedt,

»hwarefter hans dessein wäl skall hafwa bestånd» . Emellertid synes Carl-

bergs ingripande äfven blifvit en sporre för Cronstedt att göra något

åt denna sak. Deras åsikter rörande kyrkans iståndsättande divergerade

särskildt på en viktig punkt, nämligen beträffande murhöjden. Då man

på sammanträdet den 1 8 februari 1 760 förehade båda ritningarna, beslöt

kyrkostämman enhälligt att antaga Cronstedts förslag. Därmed kan det
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tyckas, att saken bort vara klar och vederbörande kunnat öfvergå från

ord till handling, men den som synbarligen icke var nöjd, var kapten

Carlberg. Han ingaf ett nytt memorial, i hvilket han skarpt kritiserar

Cronstedts förslag särskildt med hänsyn därtill att det innebar en af-

skärning af murarna (i följd däraf borttagande af de forna öfre läktarna)

samt förändring af fönstren. Carlbergs kritik framföres genom kyrko-

herden och ett par deputerade till herr » Öfverhofintendenten och Cere-

monimästaren» Cronstedt och dennes svar relateras sedan med stor

utförlighet på sammanträdet den 16 april 1760. Då de åsikter, som
Cronstedt uttalade i sitt svaromål, äfven godkändes af kyrkorådet och

blefvo bestämmande för det vidare arbetet, äger protokollet ett särskildt

intresse. Vi meddela det därför i bilaga. Resultatet blef, att »försam-

lingens respektive ledamöter, sedan de hört alla omständigheterne sig

föreställas .... funno bäst och tryggast wara at blifwa wid den dessein,

som merwälbemälte herr grefwe uppgifwit».

Murarbetet hade också redan begynt, men det gick, enligt proto-

kollet af den 10 juni samma år, tämligen långsamt. Det klagas sär-

skildt öfver bristen på arbetsfolk. »I anseende hwartill kyrkorådet aktade

nödigt, at nästkommande södag, Gud will, igenom publication anmoda

församlingens respective ledamöter, at med eget tjänstefolk eller andre

anskaffade arbetare samt med materialers framkörslor befordra detta

arbetets fortgång, så at man snart derigenom måtte få tillfälle at fägna

sig öfwer fullbordan af den swåraste delen af byggnaden och derjemte

lefwa i den förhopning, at den gode Guden hjelper oss ock under det

som sedan kan återstå».

Sannolikt lyckades man också genom hjälpsamhet och fromhet

— samt ett visst tillskott af byggnadsskicklighet— bringa det därhän,

att kyrkan kunde provisoriskt täckas till vintern. Men naturligtvis dröjde

det ännu några år, innan den var hvälfd.

Först på våren 1763 hade man hunnit så långt, att det kunde

blifva fråga om kyrkans högtidliga invigning. Härom discourerades

närmare på sammanträdet den 8 april, »och man stannade uti det beslut,

att densamma kunde gå för sig på nästkommande Christi himmelsfärds-

dag, men som osäkert var, huruvida predikstolen kunde blifva färdig,

alltså anmodades 2:ne herrar deputerade, att derom af hr. handelsmannen
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Pihlstedt, såsom gifvare af berörde predikstol, göra sig underrättade».

Därefter lät kyrkorådet inkalla madam Kreisman »och tillspordes,

om hon wille åtaga sig det målarearbete, som här i kyrkan tarfwas

emot en summa af 2,468 dir kmt enligt det af herr capitain och stads-

architecten Carlberg deröfwer uppwiste project och uträchning». Madam
Kreisman betygade sin önskan att få utföra arbetet, men förklarade sam-

tidigt, att det omöjligt kunde göras under 2,600 dir kmt, hvartill kyrko-

rådet efter något discourerande biföll.— Den 13 april beslöts, att bänkarna

skulle strykas »med pärlefärg och svarta nummer därå sättas» — ett

väl träffadt färgval, som hade varit förtjänt att tagas ad notam vid kyr-

kans senare reparationer. För att de återstående målningsarbetena m. m.

skulle hinna utföras, kunde emellertid invigningen icke äga rum på
Kristihimmelsfärdsdagen, utan uppsköts till pingstsöndagen den 22 maj.

Det försiggick då med behörig pomp och ståt samt under så stark till-

strömning af folk att extra vakter måste ställas ut.

Kyrkan hade nu fått en arkitektonisk gestalt, som den bibehållit i

det närmaste orubbad till våra dagar. Detta kunna vi bäst se på en

stor 1 700-talsteckning, som finnes bevarad i kyrkans arkiv.

Ritningen är icke signerad, men den representerar synbarligen Cron-

stedts förslag, troligen utfördt (i laverad tuschteckning) af någon hans

medhjälpare. De viktigaste förändringarna gentemot den Tessinska

byggnaden sammanhänga med långhusets sänkning: den öfre fönsterra-

den är borttagen, de nedre fönstren äro i stället något förstorade; taket

har enkelt fall i stället för de tidigare dubbla fallen. Då emellertid dubbla

läktare ånyo skulle uppföras i tvärskeppen, blef det nödvändigt att få

in äfven öfverljus, och därför öppnades i de italienska fasadernas öfre

våningar fönster på volutornas plats. Detta blef möjligt genom att den

låga ättikan på ömse sidor påbyggdes ungefär till en tredjedel af den

öfre fasadvåningens höjd, d. v. s. ända upp till långskeppets nya takfot.

I stället för volutor löpa nu endast svängda band från gafvelns hörn ned

till ättikans pilastrar. Denna af praktiska skäl vidtagna förenkling inne-

bär ett mycket kännbart afbräck på det typiskt romerska system, en-

ligt hvilket Tessin byggde sina fasader. Det var dock framför allt det

goda förhållandet mellan våningarna samt deras sammanlänkande genom

de tunga volutorna, som förlänade Tessins fasadkompositioner monu-
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25. Vastportalen på Maria kyrka. 26. C. J. Cronstedts ritning till predikstol

i Maria kyrka. Nationalmuseum.









27. C. J.
Cronstedts ritning till korets och altarets dekoration i Maria kyrka.

Nationalmuseum .

28. Orgelfasaden i Maria kyrka, efter ritning af C. F. Adelcrantz.





mental effekt. Senare ha dessutom de små nischerna i de smala fälten i

båda våningarna ersatts med putstaflor, hvilket ytterligare bidrager att

försvaga det ursprungligen betydligt lifligare dekorativa intrycket.

Ännu viktigare äro dock de förändringar, som tornet fått genomgå.

I stället för den krokanartadt festliga bekröning i tre våningar, som
Tessin byggde upp, föreslår Cronstedt helt enkelt en åttasidig lan-

ternin såsom direkt bekröning af den gamla tornkroppen. Torftigare

kunde det icke göras, om klockorna öfver hufvud skulle upphängas här. Då
emellertid tornets fullbordande icke var af fullt så brådskande art som
kyrkans, fick det anstå tillsvidare. År efter år gick, utan att man gjorde

något åt saken. Slutligen blef väl äfven det Cronstedtska förslaget en

smula förlegadt och urmodigt. Man kunde icke gärna sätta upp en sådan

tornbekröning i början af 1800-talet, sedan nyklassicismens stilprinciper

blifvit suveräna. Nytt förslag uppgjordes då af hofintendenten C. F.

Sundvall, hvilket godkändes till utförande af kungl. maj: t år 1823. Det

visar, såsom fortfarande kan ses, en sluten, åttkantig tempietto med
kolonner i hörnen, ställd på en låg ättika och bekrönt af en liten, öppen

lanternin. Äfven detta torn är ju betydligt lägre och enklare än det Tes-

sinska, men det harmonierar rätt väl med den släta underbyggnaden

och har öfverhufvud en betydligt kraftigare karaktär än den lanternin,

hvarmed man på 1700-talet ärnade afsluta det gamla tornet. Dessutom

har den förändring vidtagits, att de ursprungliga två små tornfönstren i

öfre våningen ersatts med ett större.

Ar 17 16 hade tornet äfven försetts med en ny portal: den ståtligaste

port, som öfverhufvud finnes på kyrkan, hvilken föröfrigt, märkligt nog,

oskadd öfverlefde eldsvådan 1759. T. o. m. de gamla ekdörrarna

med rokokosniderier samt det eleganta gallerverket i portalens bågfält

finnas i behåll. Infattningen utgöres af rusticerad sandstensmur; mot

denna stå kanellerade, doriska pilastrar, bärande ett bjälklag med triglyfer

och sköldprydda metoper. Gesimsen hvilar på platta konsoler; midt

öfver bågen sitter en konsolformad slutsten med bladornering. Ett

tämligen högt, bekrönande öfverstycke, bestående af rusticerade lisener,

som bära en halfrund, rikt profilerad arkivolt, bildar infattning kring

rundfönstret öfver portalen. Genom små volutor förbindes detta bekrö-

nande öfre parti med den nedre pilasterordningen. Hela denna portal-
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omfattnings klassicistiska karaktär, modifierad af en viss elegans i form-

språket, tyder på den yngre Tessin såsom konstnärlig upphofsman.

Utom i denna sandstensportal har kyrkan ädelt material endast i

pilastrarnas kapitäl och baser. Själfva pilastrarna liksom listverken och

fönsterinfattningarna äro gjorda i puts samt strukna i grå sandstens-

imitation, så att de väl skilja sig från den gulputsade fasaden. Sin

nuvarande ljusa ton fick kyrkan vid reparationen 1909— 10, då sand-

stenspartierna renhöggos (och delvis förnyades) samt murarna putsades.

Troligt är väl, att den på 1600-talet hade en något djupare färg, men
i likhet med Katarina och andra stockholmskyrkor fram på 1700-talet

klädes i ljusare dräkt.

Inredningsarbetena kunna tämligen väl följas i kyrkorådets proto-

koll, ur hvilka en och annan punkt af större intresse här må anföras.

Den 25 maj 1762 meddelas, att grefve Cronstedt gifvit ritning till bän-

kar, men rörande dessa borde församlingen höras. Den 9 oktober

klagas öfver långsamheten vid glasfönstrens insättande, »hvilket skall

medelst drag och blåsvädrets fria passage hindra att kunna företaga

predikstolens förgyllning». Rörande predikstolen få vi i ett senare

aktstycke veta, att den var en gåfva af handlanden Pihlstedt. Han hade

den 3 maj 1761 beställt densamma enligt öfverintendenten Cronstedts

ritning af snickaren och bildhuggaren Jonas Holmen från Västerås.

Snickaren hade förbundit sig att fullborda den till slutet af november

samma år för ett pris af 6,500 dir kmt. Men då det sedan visade sig,

att Cronstedts ritning var betydligt rikare och innehöll mycket mera

skulpteradt arbete än som ursprungligen varit meningen, började snickaren

utsprida rykten om att herr Pihlstedt lockat honom till ett arbete, som

han icke betalade. Då skvallret blef allmänt inom församlingen, kände

sig herr Pihlstedt, naturligt nog, något förolämpad samt ingaf en längre

förklaring om sakens verkliga sammanhang till kyrkorådet. Här visar

han bl. a., att han betalat icke 6,500 dir, utan 18,936 dir kmt för den

omstridda predikstolen. Kyrkorådet kände sig också mycket tillfredsställdt

med förklaringen och uttalade på sammanträdet den 3 februari 1764 sin

tacksamhet till Pihlstedt. Utan tvifvel får det räknas donatorn till
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förtjänst, att Cronstedts vackra originalritning till predikstolen (numera

tillhörande Nationalmusei saml.) verkligen fullständigt kom till utförande.

Det är ett rokoko-konstverk af synnerligen elegant hållning, såsom äfven

framgår af den här meddelade reproduktionen.

Äfven altaret var till stor del en privatdonation och med dess ut-

förande gick knappast fortare än med predikstolens. Vid sammanträdet

den 30 oktober 1762 lofvar Cronstedt att med det snaraste utföra en

ritning till altaret. Några månader senare, den 12 mars 1763, uppvi-

sades den också af herr Fougel för kyrkorådet, som besluter, att ritningen

jämte kostnadsförslag skola företes för borgmästarinnan Bröms. Hon
hade nämligen uttalat som sin afsikt att lämna bidrag till altaret.

Härom meddelas vidare den 14 juni, att »sedan H. Kungl. Maj:t och

slottsbyggnadsdeputationen nådigst behagat skjuta hit till kyrkan den

sköna marmorn ifrån rikssalen till altar-attique » , så lofvar borgmästarin-

nan gifva »marmor till altarbord med både öfver- och underbyggnad

samt de öfriga målningar och ornamenter efter herr öfverintendenten

Cronstedts ritning, hvilken berömmliga nit kyrkorådet ej kunde undgå

att med mycken tacksägelse erkänna». Vid samma tillfälle uppvisades

Cronstedts modell i trä, »hvilken modell herr öfverintendenten will öfwer-

skicka till svenske målaren, eleven Holm uti Italien till exequerande »

.

Men någonting vidare blef icke åtgjordt åt saken detta år.

Den 30 januari 1764 lofvar emellertid revisor Falkson att för ett

pris af 12,000 dir kmt utföra altaret af kolmårdsmarmor »efter den af

herr öfverintendenten Adelcrantz lämnade ritning». Den 3 februari slöts

äfven formligt kontrakt med Falkson rörande detta arbete, men tre veckor

senare, den 24 februari, uppsäger kyrkorådet samma kontrakt, emedan

det »beslutat på annat sätt och med en för kyrkan lindrigare kostnad

uppbygga altaret». Därmed inträder ånyo stagnation i arbetets gång.

Marmoraltaret enligt Adelcrantz' ritning kom aldrig till utförande.

Cronstedt tar åter saken om hand och ett nytt kontrakt ingås den

8 augusti samma år. Enligt detta skall själfva altaret (och bildramen)

göras af trä, men allt ornamentsarbete af gips; detta senare skall ut-

föras enligt Cronstedts ritning af den franske skulptören Monsr. de Mar-

dilie mot en ersättning af 12,000 dir kmt. — Såsom prydnader på ömse

sidor om altaret skola uppställas tvenne stora trästatyer (framställande
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hoppet och kärleken?), hvilka kyrkan fått mottaga i gåfva af slottsde-

putationen. Statyerna, värderade till 24,000 dir kmt, hade sannolikt

utförts för någon plats i slottet, men befunnits olämpliga.

Sålunda erhöll då slutligen Maria kyrka den vackra altarbyggnad

i dämpad rokoko, som fortfarande pryder sin plats och bildar en utmärkt

afslutning af det långa, ljusa kyrkorummet. Altarringen är af kolmårds-

marmor (skänkt af slottsbyggnadsdeputationen), men i öfrigt är altaret

af trä, måladt i hvita och gråvioletta toner, dekoreradt med snidade palm-

kvistar och girlandfestoner i guld. På ramens öfverstycke ligga änglar i

tillbedjan; mellan dem öppnar sig det allseende ögat i gyllene strålglans,

och mellan strålarna sväfva keruber på skyar. Äfven öfver sidofönstren

sväfva små keruber på gyllene skyar, och korets hvalfkappor äro öfver-

dragna med ett sirligt rokokonät i förgylldt stuckarbete. Allt detta

torde vara de Mardilles arbete, utfördt enligt Cronstedts ritning. Den
ljustonade altartaflan, framställande herdarnas tillbedjan, hvilken mot

seklets slut målats af Masreliez, fyller äfven väl sin plats, hvilket där-

emot ingalunda är förhållandet med de kolorerade fönstren. Deras glans-

bildsfärger göra hvad de kunna för att förstöra korinteriörens helhets-

effekt.

Det ståtliga, ljusa långskeppet upplifvas föröfrigt på ett mycket

stilfullt sätt af flere vackra 1 700-tals epitafier samt af läktare, som bukta

sig fram mellan pelarna. Deras fasader prydas af förgyllda palm-

blad och kransar i snidadt arbete på blekvioletta fällt. Äfven denna

dekoration är troligen utförd efter Cronstedts ritning; den ansluter sig

nära till altarets litet tama dekoration.

Orgelfasaden däremot är ett rikare arbete, utfördt tio år senare i

lifligare rokokostil. Den är komponerad af C. F. Adelcrantz. Arbe-

tena med orgeln vidtogo icke förrän 1774; den 21 september detta år

uppvisas för kyrkorådet och herrar deputerade öfverhonntendenten baron

Adelcrantz' ritning och »förklarades bemälta ritning wara ganska wacker

och prydelig» ; den skulle därför antagas till noggrann efterrättelse för

orgelbyggaren. En deputation afsändes för att tacka Adelcrantz för

hans besvär. Det må genast tilläggas, att Adelcrantz dessutom fyra år

senare uppbär 1 1 2 rdlr för sitt arbete vid Maria kyrka.

Redan innan den konstnärliga fasadritningen aflämnats, hade man
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ingått kontrakt med orgelbyggaren Swahn rörande själfva instrumentet.

I kontraktet, som är dateradt den 28 maj 1774, beskrifvas tämligen

utförligt den stora orgelns olika partier, hvilket blefve för långt att här

upprepa; må det vara nog sagdt, att instrumentet skulle levereras fär-

digt inom två år för ett pris af 30,500 dir kmt. — Rörande den rika fa-

sadens utförande ingicks kontrakt den 23 november 1775 med träskulp-

tören Gustaf Johan Fast, ett kontrakt, hvars olika hufvudpunkter och

specifikationer af fasadens särskilda delar äro af så pass stort intresse,

att vi ansett oss böra meddela ett utdrag i bilaga. Skulptören Fast

hade föröfrigt redan föregående år utfört » en stor cartelle på orgelläck-

taren, bestående af mycket arbete af blomfestoner, löf, pukor och musi-

caliska instrumenter å ömse sidor om cartellen samt 4 stycken ordel-

jonger med lagercrantzer» — en kartusch, som fortfarande utgör en

glanspunkt i kyrkointeriörens dekoration.

För orgelfasaden kräfdes dessutom åtskilligt arbete af snickare,

målare och förgyllare; för en särskild detalj måste t. o. m. prof. Lorentz

Pasch tillkallas. Han målar nämligen »en camaieu» porträtt af konung

Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika, orgelverkets donatorer, hvilka

sitta infattade i medaljonger på fasadens flygelpartier, ett arbete för hvil-

ket han den 27 september år 1777 utkvitterar 16 rdlr och 32 skilling.

Det ståtliga verket afslutas i början af år 1778 och inviges den

18 februari, men orgelbyggare och förgyllare uppbära ännu långt där-

efter betydande restarfvoden. Därmed hade då slutligen kyrkans de-

korativa utsmyckning nått sin fullbordan. Interiören måtte i sitt full-

ständiga skick gjort ett ovanligt förnämt och stilfullt intryck med sina

pärlegrå bänkar, sina dubbla, dekorerade läktarfasader och de rika,

förgyllda rokokosniderierna på predikstol, altare och orgel. Senare ha

de öfre läktarna aflägsnats (1848) och bänkarna ha ett par gånger

skiftat gestalt; de nuvarande äro utförda i 1870-talets mest schablonmäs-

siga snickarstil. Här vore dock ett återställande af kyrkorummet i dess

tidigare skick jämförelsevis lätt att åstadkomma. Det gäller närmast att

skaffa lämplig ersättning för de skrikande, kulörta fönstren och de brun-

målade bänkarna. Arbetet skulle väl löna mödan, ty ingen annan af

de större stockholmskyrkorna har fått bibehålla en så pass orubbad

gammal tidsprägel, som ännu möter oss i Maria Magdalenas helgedom.
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BILAGOR ANGÅENDE OMBYGGNADERNA AF
MARIA KYRKA.

(Marise Magdalense Församlings Råds Protocoller. 1672 till och med 1678. I församlingens arkiv.)

Anno 1672 den 9 Septembris lätt rådmannen af predikstolen bedia, att dhe äldste

och förnämbste af församblingen wille sig effter predijkan i sakerstian infinna låta, något

att öfwerläggia kyrkiones nytta angåendhe, hwilket som församblingen sig till een stor deel

infan, proponerade Rådmannen Franc huru såsom dess kyrkiotorn mehrendeelz woro för-

rutnat och lätteligen af ett hårdt wäder kundhe falla omkull, och giöra så wäll sielfwa

kyrkian som månge menniskior skada, hwilket att förekomma han begäradhe församblingens

betänkiande uthi, hwar till swarades, det woro ingen som om detta torns bogfälligheet

twifladhe, utan eenhälleligen wiste så beskaffat wara, slöto alt derföre som och offta till-

förendhe war omtalt, det skulle tornet nedertagas, och ett nytt i stället upsättias. Råd-

mannen frågadhe hwar medlen skulle tagas, effter som nu icke mehra än 4,000 D:r Km:t

i ett för alt i förrådh finnes.

Församblingen mente det wara een godh begynnelse, dee wille sedan något hwar

contribuera, man behöfde icke heller låta ett så kostbart torn upsättia, utan ett sådant

som kundhe swara emot kyrkian. Rådhmannen Franc swaradhe, han kundhe icke råda dher

till, utan der ett torn skulle byggias, wille han att det skulle hafwa något anseende; det

tordhe så med tijden hända att kyrkian kundhe uthwidgas och få anseendhe nog. Han wille

fördenskuld i det fallet öfwerläggia först med Architecteuren Nicodemus Tessin och att

han giordhe een fullkommelig dessein der på, hwilken dessein han sedan wille med Hans

Excelktz H. Öfwerståthållaren och samptl. magistraten öfwerläggia. Hwilket förslag att

ehuruwäll een deel af församblingen improberade icke williandes sökia så stor kostbarheet,

effter som icke så stor förrådh woro, förmenandes tornbyggieren wid Avesta det wäll

kunna förrätta, slötz lijkwäll af dhe förnämbste, det skulle man giöra sin flijt der om att

det blefwo andre torn här i staden jämbngått, och att Tessin skulle dähr om anmodas; i

det öfrige woro dhe eenige der med att tornet nu straxt skulle förbindas, att det kundhe

stå öfwer wintern. I medlertijdh skulle man försee sig om materialier och een godh mästare,

hwar med församblingen tog sitt afträdhe, och rådhmannen tackadhe dem för sin hafda

möda och omak.

Anno 1673 den 6 Martij inkom M:r Johan Onsvij och sade sigh om förbindningen

icke kunna accordera, uthan i det wille han följa H. Tessins ordre, hwarföre Rådm. Franc
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med H:r Tessin, Oluf Håkenson begge kyrkiowärderne och byggmästaren Johan Onsvij

gingo up i tornet, då Hrr Tessin gaff ordre till förbindningen som följer nembl.

Först skall foten blifwa uptagen med 4 bielkar ifrån sielfwa hwalfwet, och sädan

skall all foten sterkias medh bielkar alt upföre alt in til torns foten, men des emellan

skall inbindas med ankar bielkar, dock så att muhren intet brytes, uthan dee förre hålen

brukas i muhren som der äro. Sädan skall åfwan på muhren tillökas med stoora bielkar,

så kan omöjeligen annat wara än ju det skall bära; detta befaltes M:r Johan att effter

lefwa hwar med dhe skildes åth.

Contractet till sielfwa tornebyggningen hwad widkommer som af Rådm. Johan Larson,

Rådman Franc, Hindrick Karkman, Oluff Håkenson, Oluff Ericksson, And. Månsson och

Swen Persson blef slutit till 4,000 D. K:mt och af dem under skrifwit, så blifwer det och

her ord ifrån ord infördt.

Wij för tijden warandhe S:tae Mariae kyrkias inspector och föreståndare, giör witter-

ligit och betyge här med det wij med communication aff samptl. stadzens magistrat hafwe

för nödigt funnit, låta nedertaga wårt kyrkietorn, och i det ställe upsättia ett annat, som
Dessein det bredare uthwijsar, hafwer altså slutit och contraherat medh byggemästaren

M:r Johan Anderson Onsvij, att han sådant att nedertaga skall, och det nya effter Dessein

wäll, troligen och förswarligen uppsättia och förfärdiga, så till det som hans timbermanna

embete requirerar som snickare arbetet intet undantagande, hwilket alt han med en sådan

flijth och försichtigheet förrätta skall, att ingen med skähl skall hafwa orsak der på talla,

så lagandes, att tohrnet till augusti månad uthan uppå skall till dess cirater färdigt wara,

att man det sedan må i godh tijdh, och förr än hösten infaller, koppar slå. Wij hafwe

och låffwat till M:r Johans bettre och lättare fotgångh skaffwa honom i godh tijdh all

tillbehöör och materialier med bräder, spijk, jernredskap, tågh, modeller på alle lijster

och lijna att hyssa medh, såsom och alt swaifware arbete, medh hwad mehra som här till

hörer, och för hans arbete låffwat honom i ett för alt fyratusend dal:r kopp:rmynt, effter

hand och som arbetet lijder till att betala, så lagandes att nähr tohrnet aldeles och som

wederböör effter dessein färdigdt ähr, skall och hwar penning betalt och erlagdt wara ; och

på dett detta wärk deste säkrare må fortsatt blifwa, försäckrar M:r Johan oss, att han wijdh

alle fall siuklige el:r dödelige händelsser will och skall nu straxt betinga medh en förfahren

man, nembhn M:r Lars Olufsson tornbyggiare wid S:tae Catharinae som hans ställe företräda

skall, och wijdh sådan händelsse arbetet effter contractet ostraffligh fulborda. Att detta aff

oss som inspectorer sampt migh M:r Johan som byggmästare och migh M:r Lars Olufsson

ehrligen troligen och oförsumbligen skall efterlefwat och hållit blifwa, hafwe wij detta contract

underskrifwit och med hand och nampn bekrefftat.

Stockholm d. 14 Januarij A:o 1673.

På S:ts? Mariae församblingz wegnar

J. Laurinus. L. Franc.

Hind. Karkman.

Oluff Håkensson. Oluff Ersson.

And. Månsson.

Swen Persson.

Johan And. Onsvij.
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1 673 den 14 Novemb. lätt Rådm. Franc bedia dhet dhe älste och förnemste i för-

samblingen wille sigh uti sakerstian infinna, något att consultera om församblingens tarfwer,

då sigh infunno Ass. H. Schönfelt, Rådm. Johan Larsson, R. Sveno Törner, R. Johan Bingg,

Hind. Karkman, And. Månson, Oluf Snickare, Commiss. And. Byrgeson, Befallningzman

Måns Erlandsson, Olufif Månsson, Per Larsson, Hind. Ino, Matz Ericksson, Lars Matzon,

Jörgen Götersson och Paul Simsson med Kyrkiowärderna. Då R. Franc proponerade huru

såsom församblingen dageligen dagz tager till och kyrkian heel trång är, att fålket icke

rymmes, om icke nödigdt woro, att kyrkian på något sätt och som han mente med korss-

gångar kunde uthrymmes, elliest hade försambhn det att befahra, att hon kunde blifwa

fördelt, och således begge illa försårgde. Pastor H:r Lars, som då tillstädes war, aggreerade

detta mycket och rådde aldeles der till, indragandes för exempel hwad förr med S:tae

Catharinse händt wara, församblrn kunde icke heller detta ogilla, män woro mäst omtänkte

hwarest medlen skulle tagas. H:r Schönfelt gaf förslag till en collect book; andra att

anhålla om hielp hoos H. M.t, men som nu det senare woro för swårt, altså resolverades

att kyrkian åth åhret skulle upwidgas, låfwade något hwar att contribuera, med begeran

till Rådm. Franc han wille sigh detta wärket låta wara recommenderat, pläga Magistratens

råd och der något skee skulle taga H:r Tessin i betänkiande med sigh. Der uppå up-

wijste Rådm. Franc det privilegium han af H. M:t uti underdånigheet nu förleden sommar
kyrkiobygningen till bestå uthwärkat hafwer, hwilket uplästes och förmentes det mycket

skulle befodra kyrkiobyggningen, allenast hwar och een något och så der till bearbetar

och förskiuter.

Anno 1674 den 2 Martij sädan som Rådman Franc har presenterat afritningen på
dhen tillökningh, som skulle skee och för detta resolverat är, till kyrkian H. Ex:tz Hrr

Öf:r Ståthållaren och Borgmästre och Rådh såsom och dhet nys tillförordnade Politie

Collegio och Sexmännen, läth han och tillhopa kalla största dhelen af församblingen,

män infunno sigh icke uthan sexmänerne flere än dhesse nembkn Commiss. H:r Bertill

Ruth, Rådman Johan Larsson, Rådhman Swen Törner, Hindrich Karkman, Hans Prytz,

Hans Rappson, Anthon Wickman, Jöns Bock och Per Matzon, då han dem samptl. twenne

afritningar lätt see en större och en mindre och som hela Magistraten hade dhen mindre

mehra behagat altså lätt och församblingen sigh dhen behaga, och beordnade att och den

skulle H:r Ex:tz Richx Rådet Greff Pontus och Deras Excellentier H:r Gyllenstiernarne,

som sine huss i församblingen hafwe, presenteras. Sädan gick och H:r Tessin, som då

tillstädes war och afritningen förklarade, medh församblingen uth på kyrkiogården och

wijste hwar sakerstian och det andra husset, som der emot kommer, böra stå, hwilket dhe

till hwariehanda kyrkiones tarfwer bruka kunna, och nödvändigdt för regulariteten skull

der till hörer, hwilket alt försambl. lätt sigh wähl behaga.

Den 10 Martij infunno sigh kyrkiones sexmän med kyrkiowärderne effter H:r Rådm.

Francz begäran på stadzhuset, då dee medh muhrmästaren M:r Jörgen Rosenstengel för-

accorderade hwad han i arbetz löhn bekomma skulle, slöto altså att han derföre skuile

fåå 8,000 D:r K:mt, som contractet här bijfogat uthwijsser.

Underskrefne betyga här medh fölliande Contract slutit och ingått hafwa, hwilket och

å begge sijdor obråtzligen skall hållit blifwa.

Såsom S:tse Mariae kyrkios inspectorer, älste och kyrkiowärder hafwa för gått funnit

och resolverat på begge sijdor att uthwijdga sin kyrkia efter den dessein, som Rådmannen
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wälb.te H:r Tessin afifattat och giort hafwer, och af Hans Excell:tz högwälborne H:r Rijchz-

rådhet och Öfwerståthållaren sampt Borgmästare och Rådh approberat ähr, och migh

samma arbete förtrott, altså förobligerar iagh migh, med mitt eget folk geseller, drängier,

och handtlangare samma arbete wäll och ostraffweligen att förrätta, det samma altijdh be-

wijsta och föreståå, aldeles effter berörde dessein, grunden gräffwa och på begge sijdor till

sin circumference läggia och muhra så diufft, som han kan falla till och nödigt finnes, att

man alt der som kringh sigh med grafwar betiena kan. Sädan indhela och upföra muhrarne

effter den ordningh, som afrijthningen innehåller, med des alle pilaster och kanter, som på
faciaten sigh finna, wäll nätt effter lodh, item alle f[l]ister bådhe under och öfwer fönstren

sampt och architravem[n], fri[s]en och carm[n]isen, så öfwer de under som och på dhe öfwere

pilastren med dess kanter, alt nätt och wäll med sine rätte språngh efter wattupass och

snöre, att dem ingen skada af dråp tillfogas kan. Hwalfningen och afputzningen skall skee

på bästa sättet som sigh giöra låther, kalken så godh och wäll tilredes och bruckas som
möjeligit ähr och uthan leer i kalkfogerne små och med teglett wäll i hoop bundne, till

hwilket alt iagh gått och förfahrit fålk anskaffa och hålla skall. Jagh skall och wara för-

plichtadt begge korssen och den gamble muhren borttaga, alt neder till siählff[wa] kyrkio-

gålfwet, och så det ena medh det andra förrätta, att iagh för Gudh och hwar erlig man
will answara, alt effter dessein, intet undantagande af alt det som der till arbetet angående

fordras och requireras kan. Jag skall och sidst wara förtänckt och tillbunden alle stell-

ningar och hwalfbågar upsättia, dees [dels] af kyrkiones spijror, bomar, bräder och spijck,

och sådant uthan all arg lijst och försummelse, så att begge korssen till hösten skohle

färdige wara, sädan skall iagh dett öfrige arbetet effter handh drijfwa, och som mögeligit

sigh giöra låter till ända skaffa. Hwarwijd iagh för altingh skall förbunden wara flijtigdt

tillsee och bijwista muhr och hwalfrijtandet att den ingen skada kan förordsakas. Deremott

för obligere wij oss att betahla till muhrmästaren M:r Jörgen Rosenstengell uti ett för alt

åttatusend dal:r kopprr mynt, hwilka effter handh och som arbetet lijder till, skohla rich-

tigdt ährläggias och betalas, så att nähr hela arbetet ähr förrättat och hwar penningh wara

betalt. Der till med låffwa wij uthi godh tijdh willia skaffa alle materialier, steen, kalk med
hwad mehra nampn det haffwa kan, intet undantagande, så att arbetet der före icke studza

eller hindras skall, hwilket med det öfwrige wij å begge sijdor med händer, nampn och

signeten bekreffta som skedde i Stockholm den 12 Martij 1674.

På S:tae Mariae församblingz wäg:r

Greger Schönfelt. Gudmund Ehrenkrantz.

L Franc. Hans Pryiz. Oluff Håkensson.

Anders Månsson. Swän Persson.

And. Johansson. Mats Ersson.

Sädan fans gott att een collectbock skulle kiöpas och församblingen besökas om
hiälp till berörde byggningh, hwar om skall först lysas af prädikstolen.

Anno 1675 den 1 Martij voro kyrkiones älste och sexmän tillhopa, dhå dhe accor-

derade medh muhrmästaren Rosenstengel, att han skall taga bort den gl. grundwahlen till

nårre korssgången och låta föra fylningen uth der grafwarna kunde göras derföre honom

tillsades 300 daler k:mt. Samma gångh bewilliades och honom för hwar muhrad graff

12 d. k:mt.
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Den 27 Martij accorderade Rådm. Franc och kykiowärderna med Rosenstengell

muhrmästarn, att han skulle mura up sacerstian och den andra, som der emott kommer,

emot 400 daler k:mt hwardera, hwar under hwalf och grafwer böra förståås medh skorsteen

och jordens uthgräf:de.

Den [lacun] inställde sigh de älste och en dhehl affförsambhn såsom Borgmästar Jerner,

Rådman Johan Larsson och Rådm. Swän Törner, Commiss. Bergh, Terserus, Michel Sper-

lingh, Oluf Håckensson, Oluff Gråå oeh Johan Håfman att rådgiöra om icke så till an-

seendet som till uthrymmet uti kyrkian nödigdt woro, ätt man dhe gl. pelare nedertaga

skulle sampt hwalfwet och i dhet stället upsättia hugne steen pelare och förhöja hwalfwet

hwilket skulle mycket pryda kyrkian, effter den afrithning som H:r Tessin der på giordt

hafwer, hwilka fuller alle det samma gillade, män wiste icke hwar medlen skulle tagas.

Lätt liqwäll för sigh komma steenhuggaren Johan Köpke att förnimma hwad kostnad det

woro och huru snart det kunde blifwa färdigdt. Hwilken på tillfrågan och effter den af-

rithning, som honom då gafz, förslagh till 1 ,800 D:r för hwar pelare, män huru snart samma
arbete kunde blifwa färdigdt, wiste han intet, eftersom han icke sådan steen hade.

Der näst inkallades muhrmästaren och tillfrågades om hwalfwet der det skulle ne-

dertagas, om gudztiensten skulle der igenom blifwa förhindrat eller om taket der igenom

skulle nedertagas. R. man kunde giöra en stellning att gudsztiensten lijka mycket kunde

der skee, och kunde man i 6 weckor alt hafwa färdigdt. Taket förmente han kunde för-

bindass ock blifwa stående, som och bygmästaren M:r Johan Onsvij säkert låfwade. Detta

öfverlades lenge, doch togz denna sak till wijdare betänkiande till en annan gång.

D. [lacun] infunno sigh dee älste och en dell af församblingen som förr berörde ähro,

då de samptkn funno nödigdt och gott att låta nedertaga dee stoora tegel pelarna och

hwalfwet och i stället upsättia hugne steen pelare och höja hwalfwet, och som H:r Tessin

litet uti afritningen förändrat hade, och större kostnad och arbete på ökte ty slötz medh
stenhuggaren M:r Johan Köpke, att han för hwar pelare skulle hafwa 2,000 D:r K:mt, som

bijfogade Contract medh mehra uthwijsser.

Undertecknade tillstå sig på följande sätt medh hwarandra accorderat hafwa, hwilket

och å begge sidor aff oss obrotzligen hållas skall nembl.

Jagh M:r Anders Brokamp stenhuggare uti det lofl. steenhuggare embetet förobligerar

migh, att willia medh wår egen bekostnad till bly och klamror uppsättia uti S. Mariae

kyrkia fyra st:n wäll och nätt huggne steens pelare aldeles effter H:r Arctuictectors Nicod.

Tessins afritningh, ordre och gottfinnande och stenen ifrån [lacun] förskrifwa, och öfwerföra

låta, alt på min risico; så lagandes att församlingen ingen möda eller omkostnad derföre

i det ringaste draga skall uti ett eller annat, stellningen undantagande, när det till up-

sättningen kommer. Och skall samma arbete alt färdigt wara att upsättias nu nästkom-

mande Micaelis, der wijdh iagh sädan ingen tijd försumma skall att länge uppehålla och

der sammastädes gudztiensten förhindra, uthan arbetet medh högsta flijt till ända drifwa

och förrätta. In summa, iagh skall migh wijdh detta arbete ingen möda hafwa ospard,

så lagandes att församblingen i detta skall fåå sitt nöje och wij allés beröm derföre winna.

Der emoth för obligere wij oss på församblingens wägnar nu straxt att lefwerera

berörde mäster sexhundrade d:r k:mt och resten berächnadt twå tusen daler k:mt hwar
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pelare effter handh och som arbetet lider till betala, så lagandes när alt arbetet är fullgiort

då skall och hwar penningh wara betalt, wäll till förståendes att wij för hwar pelare in

allés twå tusend daler k:mt betala williom och skolom. Detta wij å begge sijdor med
hand och nampn bekreffta. Stockholm d. 15 Aprilis A:o 1675.

(S. Marise Magdalenae kyrkoråds protocoller 1760—62. I församlingens arkiv.)

År 1750 d. 16 Aprill.

Häruppå uplästes det protocoll som den 12 hujus war hållit i kyrckiorådets och

herrar deputerades närwaro, samt det däruti in extenso intagne förbemälte Herr Capitain

Carlbergs memorial, hwarefter Herr Doctoren och Kyrkioherden åter berättade, det han

efter lofwen tillika med Herr handelsman Fågel warit hos H:r Öfwerhofintendenten Grefwe

Cronstedt och wisat Herr Capitain Carlbergs memorial, hwilket han igen läsit, och derefter

i gemen sig uplåtit, det kyrkan omöjeligen kunde behålla sin förra högd, om hon skulle

hwälfwas, i anseende til dess tunna, genom branden förswagade murar och än mindre at

någon tilbyggnad kunde skie til kyrkans förra högd på flyglarne, som hwarken för list

och taklag kunde med kyrkan sammanbindas, eij eller, oaktad den nu begynte murens

förstärkning, i sådan högd bära något hwalf, så at han med all säkerhet kunde säga, det

i fall byggnaden på det af Herr Capitaine Carlberg föreslagne sättet företogos, hwalfwet

ofelbart skulle trycka ut murarne och således giöra hela arbetet fåfängt och obeständigt,

till församlingens stora bekåstnad utan minsta gagn eller förmån, så wida hwalfwet ofel-

bart måste nedfalla.

De af Herr Capitain Carlberg anförda 4 första momenta angående rum till dubbla

läcktares byggnad, har Herr Öfwerhofintendenten sig utlåtit, det efter hans dessein lika

tilfälle woro til dubbla läcktare som i den andra, äfwen at 2:ne fönster genom hwälfda

winds-kappor på sidorne af taket öfwer flyglarne, om man så wille, kunde fås.

Hwad proportion vidkommer, har Herr Grefwen och Öfwerhofintendenten, af det i

5 § anföres, icke funnit något fel om tre alnar nedtages af muren, hälst kyrkan in uti

efter bägge deseinerne blefwo lika hög, antingen de 3 alnar af yttre murarne nedtagas

eller eij. Denne kyrka blir dock något mer än twå alnar högre än S:t Clara, som har en

wacker proportion. Orgelwärket har godt rum under det höga hwalfwet som är under tornet,

om man än wille hafwa det af högsta laget.

Det i 6 § anförde, om fönsterlufternes ändring förfaller, så vida de öfre fönstren, om
de skulle lämnas i sitt skick, för hwalfwet skull, som kommo mäst at betäcka dem, intet

lius gåfwo ned i kyrkan, utan allenast litet i hwalfwet, som är utan gagn. Men af tre

alnars minskning på murens onödige högd winnes en hop mursten til hielp wid byggnaden.

Förbindningen emellan muren och hwalfhufwen skulle ofelbart, när muren tryckes af hwalfwet,

draga det i stycken och således skada mer än gagna.

Til det 7:de är swarat af Herr Öfwerhofintendenten, at när de stora fönstren blifwa

förhögde och utwidgade efter hans dessein, winner kyrkan nödigt och tillräckeligt lius, äf-

wensom Clara kyrka, som har fullkomligit lius, hwilket i Maria kyrka är det som sökes

och äfwen ärhålles, ehuru det i 8 § bestrides, som tiden en gång lärer wisa.

Om desseins approbation skal Herr Grefwen och Öfwerhofintendenten hafwa anmält

sig hos Hans Kongl. Maij:t, enligit Kongl. Maij:ts nådige förordnande om alla publique
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byggnader, och trodde att detta mål vvore där redan afgiordt, så at Byggningz Collegium,

efter Herr Capitaine Carlbergs tankar i memorialets 9 § eij hade ytterligare sig dermed at befatta.

I anseende til alt detta hemställte Herr Doctoren och Kyrkioherden til församlingens

bepröfwande, hwilkendera dessein de nu funno för säkrast at blifwa wid, antingen den af

Herr Öfwerhofintendenten Grefwe Cronstedt eller den andra af Herr Capitain Carlberg

föreslagne planen, och tillika tilstod sig eij af grunden förstå denne sak, som eij eller hans

embete tillhörde, men wille dock gärna efter yttersta förstånd styrka til det som säkrast

wore, så at framtiden eij måtte ha orsak at tänka det någon församlingens angelägenhet

blifwit wårdslöst försummad. Och som kyrkorådet med herrar deputerade för detta pröfwat

wälbemälte Herr Öfwerhofintendents dessin wara den säkraste, hade han wäl densamma
bifallit; men lämnade nu til församlingens eget utlåtande, uti hwad slut de härom wille

stadna at arbetet utan hinder måtte fortsättias. Elljest erkände Herr Doctoren och Kyrkio-

herden icke allenast den wälmening och ömhet för församlingens bästa, som Herr Capitaine

Carlberg så wid många tilfällen tilförene som nu wid detta med möda och arbete wid

dubbla ritningar och flere chartors förfärdigande, som tient til grund wid den antagne

planens fastställande, så mångfaldigt hade ådaga lagt, och hade för sin del giärna önskat,

det man kunnat följa det förslag herr Capitain gifvit, och tillika äga säkerhet om bygg-

nadens bestånd i framtiden.

Herr Assistenten Westrell, som wårdar arbetet wid murningen, sade, at om man
wille gå ifrån Herr Grefwe Cronstedts dessein, måste det som til fem alnars högd redan

wore upmurat til förstärkning af flygnarnes sidomurar samt pelare til hwalfwen rundt om-

kring i kyrckan rifwas neder igen och långt starkare upmuras; men elljest wille han icke

lägga hand vid at utföra den dessein, som Herr Capitaine Carlberg föreslagit, såsom den

där hwarken kunde exequeras eller äga bestånd om den ock skulle fullföljas och murarne

med hwalfwet på det sättet upföras.

Herr Doctoren och Kyrkioherden frågade sedan yttermera öfwerliudt: hwad försam-

lingens respective ledamöter, sedan de hört alla omständigheterne sig föreställas, tycka

rådeligast wara, at blifwa antingen wid den plan, som herr Grefwen och Öfwerhofinten-

denten Cronstedt föreslagit, eller den herr Capitaine och Stadsarchitecten Carlberg i des

memorial påyrkat; swarades allmänneligen, at de funno bäst och tryggast wara att blifwa

wid den dessein, som merwälbemälte herr Grefwe upgifwit.

UTDRAG UR KONTRAKT RÖRANDE ORGELBYGGNADEN I

MARIA MAGDALENA KYRKA.
(I FÖRSAMLINGENS ARKIV.)

Contract slutat af kyrkiorådet uti S:t Mariae Magdalenae kyrkia med bildthuggaren

Gust. Johan Fast om det bildthuggeri, som kommer att förfärdigas på nya Orgelwärket

i bemälte kyrkia och det efter gifwen ritning af Öfwerhofintendenten och Commendeuren

af Kongl. Nordstierne Orden högwälborne herr baron Adlercrantz nemligen:

i:mo Palmqwistarne och blomfestonerne med de öfriga ornamenterne omkring

de stora pip-collonerne utom consolerne a 575 dir dir 2,300

2A0 Dito consolerne a 125 dir > 5°°

3:tio Alt arbete på de raka stycken emellan collonerna » 500

4:to Hela nischen : » 800
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5:to Twenne medalions med palmqwistar a 150 dir dir 300

6:to En stor cartella öfwer nischen » 300

7:mo Twenne stora figurer a 500 dir » 1,000

8:vo Twenne stora waser med festoner a 200 dir » 800

g:no Twenne krakstenar med ängelhufwuden och festoner » 400

io:mo Twenne blomkorgar a 300 dir » 600

u:mo Ett stort öfwerstycke » 500

i2:do Twenne stora rankor a 200 dir » 400

dir 8,000

Föreskrefna bildthuggeriarbete och om något mera på ritningen finnes wara utsatt,

hwartill allt trä mig kommer att lefwereras, åtager jag mig Fast att förfärdiga för ofwan-

stående summa åtttusende daler kopparmynt.

Stockholm den 23 november 1775.

Kontraktet mellan kyrkorådet och förgyllaren Friedrich Gedeur.

Jag Friedrich Gedeur åtager mig att med äkta ducat guld förgylla i polerat och

matt arbete alt bildthuggerie på structuren å det nya orgelwärket i S. Maria Magdalena

kyrcka, bestående hufwudsakligast af palmqvistar och blomfestoner, med de öfrige orna-

menterne omkring de stora pip-colonnerne, consolerne, de raka stycken emellan collon-

nerna, hela nischen, 2:ne medalions med palmqvistar. En cartelle öfwer nischen, 2:ne

figurer, 2:ne waser med festoner, 2:ne krakstenar med ängelhufwuden och festoner, 2:ne

blomkorgar, ett stort öfwerstycke och 2:ne ranckor; bildthuggeriet med dess lister på

läcktaren med mera som ritningen närmare utwisar; hwarmed nu strax kommer att göras

en början med kritgrundens anläggande, på allt det som på stället göras måste, så at

med förgyllningen nästa år så tidigt ske kan må begynnas och fullbordas, och det alt

för en betingad summa af Tolftusende daler kopparmynt.

Stockholm den 17 Julii 1776.
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TESSINS FÖRSLAG TILL KAROLINSKA GRAF-
KORET VID RIDDARHOLMSKYRKAN.

Utom de egentliga kyrkorna från 1600-talet i Stockholm bör här

i korthet omnämnas en sakralbyggnad, som visserligen endast utmyn-

nade i ett grafkapell, men hvilken dock en gång planerats såsom en

större anläggning och äfven i sin nuvarande, begränsade form företer

mycket betydande arkitekturmotiv. Vi syfta på de karolinska konungarnas

grafkor vid Riddarholmskyrkan.

Första gången denna byggnad omnämnes är år 1658. Den fram-

hålles nämligen då bland andra stora uppgifter i arkitekten Jean de la Val-

lées kungliga instruktion, men planen trängdes tydligen i skuggan af

mera brådskande byggnadsföretag. Först år 1665 tager förmyndarerege-

ringen ånyo upp frågan genom en skrifvelse till öfverståthållaren (af

den 23 juni), i hvilken det bland annat heter: »Effter som Wij inten-

tionerade äre at låtha upprätta och förferdiga det monumentet och graf-

ställe uthi Ridderholmskyrkian, hwarest H. K. M:t, wår fordom elske-

lige, nu mera sahl. h. h. fader, glorwördigst i åminnelse, nederlagd

är; fördenskull är till eder Wår nådige willie och befallning, at I strax

tillholle architecten La Vallee at göra der på en dessein och afrijtning

och alltså dereffter låtha eder detta werket så wahra befahlat, at det

framför annat och uthan widare dröjsmåhl werkställas måtte.»

Denna kungliga befallning synes emellertid, trots den särskilda

uppmaningen till skyndsamhet, icke ledt till omedelbart resultat. Må-

hända voro flera orsaker därtill medverkande, men ett hufvudskäl var

utan tvifvel arkitektens ovanliga förmåga att hala ut på tiden med sina

uppdrag — såvida han icke alldeles kröp ifrån dem. Detta bekräftas
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äfven af ett kungligt bref till de la Vallée af den i mars 1667, där ar-

kitektens beteende i denna sak betecknas såsom något »sällsamt» och

han får en bestämd uppmaning att » forderligast > inleverera desseinen.

Brefvet har följande lydelse:

»I kunne eder trootjenare och commissarie nogsamt påminna

huruledes Wij allarede för några åhr sedan i nåder eder beordra månde,

att I een dessein och affrijttning skollen giöra uppå een graff, som Wij
öfwer Wår h:de sahl. herr faders döda lekamen uthi Ridderholmskiörkia

hafwa ärn[a]t att byggia låta; Menn såsom Wij alltsedan icke den rin-

gaste underrättelse hafft hafwer hwad aff eder heruthinnan kan förrettatt

wara, altså kommer det Oss något selsampt före och wela ennu hermed

denne ordre till eder reitererat hafwe medh nådigh befallning att I

samma dessein uthan wijdare dröjsmåhl förfärdigen, och till Oss medh
alldra forderligaste låthen inlefwerera, på deth att medh byggningen nu

nästkommande sommar må kunna en begynnelse giöras, och dhensamma
sedhan effter handen fullbordas.»

Samtidigt sänder regeringen öfverståthållaren en uppmaning att

han må »tillhålla bemelte comissarie, att han desseinen med forderli-

gaste förferdigar» och skrifver till kammarkollegium angående nödiga

medel till byggnaden.

Efter så många och bestämda uppmaningar från regeringen borde

väl arbetet snart kommit i god fart, men detta blef dock ingalunda för-

hållandet. Kungl. Maj:t finner sig föranlåten att sända öfverståthållaren

en ny påminnelse den 5 augusti, i hvilken han befalles, att »nu strax

i detta åhr att låtha giöra en begynnelse till Wåhr högst ärade sahl. h.

fadhers graff och dess byggningh, så att i detta åhr anlägges ett fun-

dament effter en rätt dessein på det rum och stelle i Ridderhollms kyr-

kia, som edher intet kan wara obekandt, nbl. twert emot Konungh

Gustaff Adolphs graff. . . . Alt derföre befalle Wij edher i nådher,

det I architecten la Valle herom beordren.» . . .

Denna nya påminnelse har tydligen försatt öfverståthållaren i mera

energisk verksamhet än förut; han lyckades t. o. m, förmå de la Vallée

att utarbeta ett kostnadsförslag på de arbeten, som närmast borde före-

tagas. Förslaget är dateradt den 22 augusti 1667 och signeradt af ar-

kitekten (se bilaga). Det upptager utom grundläggningsarbetena och
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grafhvalfvens murning en del » stenhuggeri » ; under denna rubrik an-

märkes särskildt, att det nya kapellets stenhuggeri »ifrån marken och

under takfooten» skall göras alldeles lika med salig konung Gustaf

Adolfs graf. — Det var alltså till en början meningen att bygga en

pendant till det gustavianska grafkoret: en tegelbyggnad med ornament

och infattningar af sandsten i holländsk renässansstil. Ehuru de la Vallées

ritning icke torde finnas i behåll, kunna vi dock med ledning af denna

bestämmelse bilda oss en föreställning om dess allmänna karaktär.

Men icke heller nu, sedan såväl kostnadsförslag utarbetats som
penningmedel rekvirerats, gjordes någon begynnelse med byggnaden.

Kungl. Maj:t skrifver ånyo till öfverståthållaren den 2 november samma
år, uttalande sin vilja och befallning, »att nestkommande wår materia-

lerne måtte wara widh handen, att derpå må kunna giöras effter den

formerade desseinen een rätt begynnelse».

Om någonting verkligen nu gjordes för de nödiga materialiernas

anskaffande, känna vi icke. Måhända uppköptes en del sten, tegel o.

dyl., men detta hindrade synbarligen icke, att saken råkade i stagnation.

Det förefaller rent af som ett längre afbrott inträdt i byggnadsplanerna;

åtminstone ha vi icke funnit dem omtalade förrän fem år senare och

då i väsentligen modifierad form. Jean de la Vallée har nu icke längre

någonting med bygget att skaffa, utan i stället är det Nicodemus Tessin

d. ä., som utarbetar ritningar och kostnadsförslag. Det karolinska graf-

korets första byggnadsperiod — karakteriserad af planen att uppföra det

såsom en pendant till gustavianska koret— torde få anses afslutad om-

kring 1668 eller kort därefter. Ar 1672 är den gamle Tessin i full

fart med att uppgöra ritningar till ett kapell af helt ny gestalt, och

troligt är, att han redan tidigare sysslat härmed. Följande år beställes

enligt hans förslag åtskillig sandsten från Gottland. Men innan Tessin

fastställde den slutliga planen för detta länge uthalade byggnadsföretag,

utarbetade han mera omfattande projekt till Riddarholmskyrkans par-

tiella eller fullständiga omvandling till ett kungligt panteon. 1

1 Det kan icke nekas, att dessa ritningar äro utförda på ett sätt, som nära erinrar

om de la Vallées teckningsmanér. Dock kan jag tillsvidare icke finna skäl starka nog att från-

känna dem Tessin och hänföra dem till de la Vallée. De synas äfven vara upptagna i C. G.

Tessins katalog (ehuru icke specificerade) och af G. Upmark hänföras de utan tvekan till Tessin.

Jfr Svensk Byggnadskonst, sid. 187. Märkligt nog, synes samme förf. icke känt till Tessins of-
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29- Förslag till ombyggnad af Riddarholmskyrkans kor.

30. Som föregående. Ritningar af Nic. Tessin d. ä. Nationalmuseum.





3i. Förslag till ombyggnad af Riddarholmskyrkans kor.

32. Förslag till ombyggnad af Riddarholmskyrkan.

31— 32. Ritningar ak Nic. Tessin d. ä. Nationalmuseum.





I samlingen på Nationalmuseum finnas icke mindre än sex olika för-

slag som omfatta antingen korets fullständiga ombyggnad till ett stort

centralkapell med utstrålande mindre grafkor eller också hela den gamla

kyrkans ersättande med ny centralanläggning. Grundtanken i korombygg-

nadsförslagen är att skapa ett centralrum, vare sig cirkelrundt, ovalt,kvadra-

tiskt eller rektangulärt, från hvilket trenne mindre kapell utgå, under

det att den fjärde sidan öppnar sig mot kyrkans långskepp. Dessa små

kapell äro i sin ordning på ett par af förslagen försedda med tre half-

runda nischer eller absider, i hvilka fönster och dörrar placerats. Om-
fattningsmuren kommer sålunda att ledas i en mängd ut- och inbukt-

ningar, planfiguren har något af den senromerska barockens omväxlings-

rika karaktär, ehuru dock konstnären synbarligen sträfvat att bibehålla

en viss jämvikt och inbördes motsvarighet mellan kompositionslederna.

Härigenom har det renässansmässiga draget i kompositionerna starkare

betonats. Särskildt framträda likheter med norditalienska kyrkobyggna-

der, sådana som det kapellförsedda centralkoret vid S:ta Maria della

Passione i Milano, hvilket tillbyggdes år 1530 efter ritning af Cristo-

foro Solari.

I det förslag, som visar Riddarholmskyrkans fullständiga ersät-

tande med en ny centralkyrka, utgå från det stora, cirkelrunda rummet

fyra korta armar, som hvar för sig ha korsform, den främre (mot bron)

dock utbyggd till en bredare ingångshall ; den bakre till ett slags kor med

torn (?) och fritrappa. Mellan dessa armar ligga fyra ovala kapell. Denna

planskiss torde i själfva verket vara rikare och rörligare än någon utförd

kyrkas grundplan. Sannolikt har arkitekten hämtat uppslaget till denna

kyrka liksom till en del af korprojekten ur någon af de italienska eller

holländska arkitekturböcker, som då vunnit allmän spridning. Proble-

met hör till dem, som sysselsatt många af den tidens arkitekturteoretici,

men sin rikaste utarbetning har det fått i Leonardos kompositionsskisser.

Han har på det mest fantasirika och invecklade sätt kombinerat centralrum

med kransar af omväxlande kapell, och han har äfven gifvit oss an-

tydningar om sådana byggnadsverks pittoreska kupolgrupperingar. Dess-

värre äga vi icke afTessins hand några fasad- och kupolritningar, som

ficiellt approberade fasadritning till Karolinska grafkoret och hänför i följd häraf en del plan-

och arbetsritningar af den äldre Tessin till sonen.
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kunna hänföras till dessa intressanta planskisser. Kanske ha sådana

ritningar aldrig existerat? Knappast har väl ens konstnären själf hyst

några allvarliga förhoppningar om att den gamla franciskanerkyrkan

skulle få vika för en så fantastisk och dyrbar nyanläggning som
det stora centraltemplet. Men planen äger i alla fall för oss sin stora

betydelse såsom ett vittnesbörd om Tessins speciella intresse för central-

byggnadsproblemet.

Det är icke omöjligt, att dessa teoretiska experiment med en ny

kyrkoplan ligga ännu längre tillbaka i tiden, än hvad som här antydts

;

visst är, att de redan i början af 1670-talet undanträngts af mera di-

rekta arbeten för det kungliga grafkoret. Vi äga nämligen såväl ett

memorial som en ritning af Tessin, hvilka tydligt ge vid handen, att

han omkring nämnda tidpunkt fastställt grafkapellets arkitektoniska ge-

stalt. Visserligen är intetdera af dessa originaldokument dateradt, men på
memorialet (tillhörande handteckningssamlingen i Nationalmuseum) finnes

en anteckning om att stenhuggargesällen Mårten Fredrich haft det med
sig på Gottland 1673; det utgöres nämligen af en förteckning öfver

»den steen, som behöfwes till Kongl. Maj:ts graff» (se bil.). Här spe-

cificeras noggrant de pilastrar, kolonner, kapitäl och kornischer, som
skola användas såväl inuti som utanpå kapellet. Beträffande de 1 2 stora

kolonner, som stå parvis på ömse sidor om fönstren, antecknas särskildt,

att »hwardera pelaren blifwer 9 alnar högh, och stenen därtill måste

wara rundh huggen, så att han blifwer twert öfwer 1 aln och 9 tum

tiock; här till tages dhe längsta stycken, som möieligast kunna bringas

till wäge hijt åth; kunde man bringa dem till wäge aff twå stycken

woro wäll, men der dett icke kan wara, måste dhe blijffwa aff 3 stycken

på hwar andre » . — En liknande anteckning göres beträffande de 8 kolon-

nerna inne i kapellet, hvilka skola hafva samma höjd som de yttre.

Huruvida någon sten denna gång verkligen levererades från Gott-

land känna vi icke. I hvarje fall kom då icke tillräckligt, ty den

11 maj 1675 har Tessin utarbetat ett nytt »memorial till Gottland om
steen derifrån», men af detta dokument äga vi endast början. Det är

väl troligt, att en del material nu anskaffades, men med dess bearbe-

tande kan man icke hafva kommit långt, ty ännu så sent som år 1731

uppgöres af stenhuggaren O. Fristedt »förslag på stenhuggararbete, som
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Nationalmuseum.





requireras till kongl. grafwens fullbordan» , hvari upptages såväl de utvän-

diga som de invändiga kolonnerna, förutom baser, kapitäl, pilastrar, kor-

nischer, gesimser m. m. (för en summa af 15,147 dir smt).

Innan vi öfvergå till ett närmare studium af Tessins ritningar till

kapellet, förtjänar erinras om, att dessa troligen äfven förelades drott-

ning Kristina i Rom. Saken omnämnes af den yngre Tessin i ett

bref, skrifvet från Rom den 3 augusti 1673. »Sonsten solte ich

gernesehen» skrifverhan, » dass wo der dessein von desKöniges Grab noch

nicht ubersendt, dass er doch je eher je lieber möchte iiberschicket wer-

den, denn die Könnigin ihn sehr verlanget zu sehen: undt habe ich

wohl heimlich verstanden, dass die Könnigin gedencket sehl. Königs

Gustavi Grab zu wollen lassen von neuen bauen, der bruder 1 hat ver-

standen, alss wenn Sie wolte cavalier Bernin lassen einen dessein darauff

machen; vielleich möchte Sie den H. Vatter wohl lassen den dessein dar-

auff machen, wo Sie wiirde sehen den dessein den der Vatter gemacht.

»

Drottning Kristina hade tydligen låtit förstå för någon i sin om-

gifning — kanske för någon af de romerska arkitekterna — att hon

önskade se ett prydligare kungligt grafkapell, speciellt för sin store fader,

uppfördt i Stockholm. Om hennes ofvan antydda afsikt att för detta

uppdrag vidtala Bernini verkligen var allvarlig, måste vi på det lifli-

gaste beklaga, att den icke kom till utförande. Ett verk af Bernini skulle

i sanning icke varit en dålig gåfva af exdrottningen till hennes foster-

land! Af sonlig tillgifvenhet och omtänksamhet synes emellertid den

yngre Tessin gjort hvad han kunnat för att i stället föra fram faderns

planer hos drottningen. Om hans sträfvanden i detta afseende verkligen

blefvo af någon praktisk betydelse, känna vi icke.

Bland de Tessinska ritningarna finnas såväl grundplaner som ett

fullständigt förslag till kapellets yttre arkitektur. Det sistnämnda får

ett särskildt intresse äfven däraf, att bladet är påtecknadt af hela för-

myndareregeringen: Hedvig Eleonora, Per Brahe, Carl Gustaf Wrangel,

Gustaf Otto Stenbock, Magnus Gabriel De la Gardie och Claes Rålamb

(i riksskattmästarens ställe). Förslaget har alltså blifvit officiellt god-

kändt att läggas till grund för utförandet af grafkapellet.

1 Åsyftar Tessins styfbroder Abraham Wynants (adlad Svansköld), som då äfven vistades

i Rom.
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Grundplanen känna vi igen från det nuvarande kapellet: den bildas

af en fyrkant med djupt utskurna och »fronderade» hörn, mellan hvilka

sidorna framträda med dubbla språng såsom avantcorpser. Det är ungefär

samma, lifligt artikulerade barockplan, som äfven tillämpats i andra

grafkor från slutet af 1600-talet, exempelvis det Kaggska vid Flöda

och det Dahlbergska vid Turinge kyrka, men proportionerna äro allt-

igenom bättre, de enskilda arkitekturlederna rikare och ädlare i det

karolinska koret än i de

privata kapellen.

Utom planen har Tes-

sin äfven i hufvudsak be-

stämt de yttre fasadernas

hufvudpartier. Dessa få

framför allt sin karaktär af

de kopplade doriska ko-

lonnerna, som stå parvis

framför pilastrar på ömse

sidor om de tre stora rund-

bågsfönstren. Den höga

sockelmuren med mezza-

ninfönster är naturligtvis

.betingad af grafhvalfvet.

Äfven de rundade hörnen

äro i Tessins förslag be-

handlade på likartadt sätt som på den nuvarande byggnaden, ehuru or-

namentiken senare förändrats i enlighet med den utförande tidens smak-

riktning. Det är först ofvanom det kraftiga doriska entablementet

(hvilket på ritningen saknar triglyfer) som de väsentliga olikheterna

mellan den föreslagna och den utförda byggnaden framträda. Visser-

ligen finnas på båda en hög ättika, motsvarande sockelvåningen och

artikulerad på samma sätt som denna, men Tessin har dessutom tänkt

sig framför ättikan, öfver hvart och ett af de tre stora fönstren, dubbla

segmentgaflar (den öfre bruten) samt, såsom en bekröning af dessa fa-

sadpartier, sköld- och trofégrupper. På det nuvarande kapellet saknas

dessa dekorativa leder, endast de bekrönande urnorna på hörnen äro
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bibehållna, hvartill kommer en dekorativ uppsats af skyar, putti och

vapensköld på den norra fasadens ättika. Denna modifiering vittnar

redan tydligt om, att kapellet nådde sin fullbordan under en ny stil-

epok — de ornamentala delarna äro alltigenom hållna i rokokostil —
men allra påtagligast blir detta i förändringen af kupolen och dess be-

kröning. Tessin har föreslagit en tämligen låg kalottkupol, som ned-

tryckes af en stor tempietto. Inne i detta doriska rundtempel stål-

en basunerande Farna, och dess halfsfäriska kupol krönes af en

kunglig krona, ställd på ett volutsmyckadt postament. Den domi-

nerande tempietton förlänar hela kompositionen en mera utpräglad

klassicistisk karaktär än vi funnit i någon annan af Tessins sakralbygg-

nader: uppgiften tyckes lockat honom att kombinera de antika minnes-

och ryktestemplens centralmotiv med den samtida barockens rör-

ligare kapellkompositioner. Någon organisk sammansmältning af kom-

positionens öfre och nedre parti har emellertid knappast ernåtts. Häri

ligger kanske äfven den bästa förklaringen på hvarför man vid kapellets

slutliga fullbordande alldeles aflägsnat rundtemplet och i stället gjort

en hög, fyrsidig kupol, krönt af ett altare, med en kunglig krona. Denna

tämligen radikala förändring af Tessins komposition har dock ingalunda

varit till skada för byggnaden i dess helhet, och lika litet har det harmo-

niska helhetsintrycket försämrats af den såväl på kupolen som på ättikan

och de rundade hörnen återkommande rokokodekorationen, bestående

af nordstjärnor, skyar, keruber, troféfestoner och blomstersnören. För-

ändringarna af den ursprungliga Tessinska kompositionen äro öfver-

hufvud utförda med ovanlig smidighet och en pietetsfull känsla för kapel-

lets äldre partier.

Det var öfverintendenten Carl Hårleman som genomförde dem, då

han slutligen på 1730-talet fullbordade det längesedan påbörjade grafkoret.

Enligt en traditionell uppgift, som återfinnes hos flere Stockholmsskild-

rare, 1 vidtogo icke byggnadsarbetena på kapellet förrän 1686 och af-

stannade åter i början af 1700-talet, men börjades på nytt 1729 och

fortsattes till år 1743, då kapellet var fullständigt färdigt. Två olika

kostnadsberäkningar och förslag på material, »som åtgå till Kongl. Maj:ts

graf wid Riddarholms kyrkian» — daterade den 29 nov. 1 731 och den

1
Jfr exempelvis Ferlin, II, sid. 1302.

9 — 111245. Sirén, Gamla Stockholmshut. It. 65



19 sept. 1734 (Nationalmusei handteckningssaml.)— bekräfta äfven att

de hufvudsakliga arbetena ofvan jord, eller åtminstone öfver sockeln,

återstodo vid denna tid. Kapellet är sålunda till sin uppbyggnad egent-

ligen ett 1 700-talsarbete, ehuru — såsom i det föregående visats —
det Tessinska förslaget därvid väsentligen följts i fasadanordningen. Men
detaljerna ha blifvit elegantare, och invändigt har ju äfven såväl bågar-

nas som kupolens form i hög grad modifierats.

Den gamle Tessins verksamhet här var emellertid icke inskränkt

till uppgörande af ett allmänt förslag. Han har äfven lämnat arbetsrit-

ningar till sockelprofiler och kolonnbaser, hvilka delvis finnas i behåll

i Nationalmuseum; en af dessa ritningar bär årtalet 1672. Synbarligen

ha dessa närmast varit afsedda för stenhuggarna, kanske äfven till led-

ning vid stenens beställning från Gottland. Oberoende af när det egent-

liga byggnadsarbetet tog sin början, synes sålunda i alla fall skäl finnas

att tillerkänna den gamle Tessin en hufvudandel i äran af kapellets

vackra arkitektur.

Den yngre Tessin fortsatte faderns verk och uppgjorde bl. a. en

mycket inventiös plan »angående de kongl. grafwarne, hwilka äro som

magnifique catacumber föranstaltade», men han blef aldrig i tillfälle att

föra arbetet något längre stycke framåt. Vid Karl XI:s död 1697 synes

själfva grafhvalfvet varit färdigt, så att konungen här kunde bisättas, men

om någonting vidare sedan gjordes åt kapellet, förrän efter 1729, före-

faller mycket ovisst. En mera detaljerad redogörelse för kapellets slut-

liga fullbordan på 1700-talet måste här af utrymmesskäl förbigås.

Det var för öfrigt icke blott i ritningarna till det karolinska grafkoret

som Nicodemus Tessin d. ä. tillämpade klassicistiska centralbyggnads-

idéer. Äfven ett par andra grafkor har han komponerat efter i hufvud-

sak samma principer. Då dessa hittills förblifvit obekanta, men på ett

utmärkt sätt komplettera vår föreställning om det Tessinska koret vid

Riddarholmskyrkan, må de här i största korthet omnämnas.

Det ena är Carl Gustaf Wrangels tillärnade grafkor vid Skoklosters

kyrka, hvilket troligen i följd af den store fältherrens redan i öfrigt väl

omfattande och kostsamma byggnadsföretag icke kom till utförande,

men hvartill flere såväl plan- som fasadritningar finnas i behåll.

Grundplanen bildas af en kvadrat, från hvilken korta armar utgå, och







öfver denna korskyrka är rest en kupol på hög, cylindrisk tambur. Väg-

garna äro både ut- och invändigt artikulerade med pilastrar och mellan

pilastrarna af rundbågsnischer och fönster. Stora frontoner afsluta de tre

fasaderna. Byggnaden har en öfvervägande renässansmässig karaktär,

såväl i plan som i resning, men fasadbehandlingen lider af en hos Tes-

sin icke ovanlig klassicistisk torrhet, och kupolen verkar rätt tung på

den hopträngda kyrkokroppen.

På ett lyckligare sätt synes samma problem vara löst i ett alter-

nativprojekt. Kapellets grundform är bibehållen, men den höga kupo-

len på cylindrisk tambur är betydligt sänkt, och fasadhöjden i stället

något ökad. De genomgående pilastrarna hafva ersatts med pilaster-

ordningar i två våningar, åtskilda af ett fullständigt doriskt entablement.

För att ge våningarna något större höjd, har sockeln gjorts be-

tydligt lägre. Fasaderna ha rak gesimsafslutning utan några fron-

toner. Byggnaden gör som helhet ett mera harmoniskt intryck, tack

vare de goda proportionerna. — Som nämndt, kom det Wrangelska

grafkoret vid Sko aldrig till stånd, men det senare förslaget har

dock i hufvudsak kommit till utförande, nämligen i det Bondeska

grafkoret vid Spånga kyrka, uppbyggdt någon tid efter riksskatt-

mästaren grefve Gustaf Bondes död 1667. Ritningen bekräftar till

fullo vår redan tidigare uttalade förmodan, att grafkoret uppförts af

Tessin. 1 På byggnaden har emellertid af tekniska skäl den cylindriska

tamburen utbytts mot en åttkantig, och samtidigt har då äfven kupolen

indelats i åtta kappor. Vidare lägger man märke till att ritningens

kopplade hörnpilastrar förenklats samt att en del ornamentala partier

uteslutits, men kapellets grundkaraktär och allmänna indelning öfver-

ensstämma så nära med ritningens, att det icke kan hafva uppstått obe-

roende af denna.

1 Jfr Del I, sid. 126, anm.
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BILAGOR RÖRANDE KAROLINSKA
GRAFKORET.

(Stockholms stads acta. R. A.)

Förslagh uppå nödige medel till materialers inkiöp

och arbetz löhners affbetalningh wijdh thet arbetet, som
uthi innewarande åhr och näst tilkommande wijnter uppå

Saligh Hanss Kongl. Maijrtz Konungh Carel Gustafz grafi*

förrättas skall.

76 Cubiske fambnar iordh bortgräfwande och bortförande å 1 D. 8 öre Famb.... 95 —
12 Tusendh grååsteen till grundhmurar i iorden å 30 D. tus: 360 —

300 Q alnar tiåkt sandsteen att bekläda wäggiarna medh in i grafwen å 1 2 öre alnen 112 16

60 läster liflandz kalk å 4 D:r lästen 240 —
80 läster mursandh å 1 D:r 16 öre lästen 120 —

Murearbetet medh handtlangare löhn att förfärdiga grun[d]muren neder ifrån

grafwens grundh in till kiörkegolfwet, effter man inte wist weet huru diup

muren blifwer in till första grunden sättess på förslagh 300 —
Stenhuggerijt belangande som kommer vthan uppå grafwen aldeles lijka

giordt medh dhet som ähr uppå sal. Hans Kongl. Maij:tz Konungh Gustaff

Adolfz graff, effter dher till behöfwess tidh, och muren, offwan iordh intet

opförass kan, utann samma stenhuggerijet medh thet samma vpsättiass,

är alt så högst aff nöden, nu strax begynnass, så att thet kan tillkom-

mande wåår färdigt wara, att upsättias ner muren upföras skall, huar till

behöfwess 3500 cubiske foot gåtlandz steen, huilket stenhuggaren på Rid-

darhuset, mester Hanss Caner tillbiuder sigh att tilskaffa, hafwandess alla-

reda itt godt parti steen här i förrådh att begynna medh och begärar för

steen och arbetzlöhn för heela grafwen ifrån marken och under takfooten

aldeles lijka giordh medh förbemälte sal. konungz Gustaff Adolffz graff ... 4000 —
Effter man inte wist weet huadh i siälffwa gräfningen kan förefalla hwadh grundh

ther ähr eller annat förhinder, som hända kunde, sättess dherföre på för-

slaget sådant att kunna affhiälpas om thet behöfwes hwar och icke bru-

kass till annat wijdh samma wärk nödigt 272 16

Summa Selffm:t 5500 —
Datum Stockholm d. 22 Augusti A:o 1667.

Jean de la Vallie.
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(Nationalmuseum
.

)

MEMORIAL
OM DEN STEEN SOM BEHÖFWES TILL

KONGL. MAIJ:TS GRAFF.

A. 30 stycken a 2 1
/2 al. longh 2 alnar bredhe öfwer lägret och 1 aln högh på kant till

pilasterne näst fönstern i förbandh.

B. 30 stycken a 2
3
/ 4 aln och 3 tum långe 1V2 al. 3 tum brede öfwer lägret och 1 aln

högh på kant i förbandh näst fönsteren.

C. 30 stycken a 3 al. långe i
1
/^ al. bredhe öfwer lägret och 1 aln högh på kant till

hörn pilastren i förbandh.

D. 30 stycken a 2 1
/ 2 aln longh 1 aln bredh öfwer lägret, och 1 aln högh på kant till

samma hörn pelare i förbandh.

E. 8 st. a 2 ]

/4 aln långh l
1^ aln bredh öfwer lägret, och 3

/ 4 al. högh på kant capi-

teler på hörnen.

F. 8 st. a 2 al. longh a i
1
/* al. brede öfwer lägret och 3

/ 4 al. högh på kant, till ca-

piteler öfwer den pilastren nemst fönstren.

NB. Utan till på grafwen ähre 12 rundhe pelare, hwardera pelare blijffwer 9 alnar högh

och stenen der till måste wara rundh huggen, så att han blijffwer twert öfwer 1

aln och 9 tum tiock, här till tages dee längste stycken som möieligast kunna brin-

gas till wäge hijt åth kunde man bringa dem till wäge aff twå stycken woro wäll,

men dett der icke kan wara, måste dhe blijffwa aff 3 stycken på hwar andre till 9

alnars långh.

NB. In uthi blijffwer 8 stycken rundhe pelare a 9 alnar höge och när stenen ähr rundh

huggen måste dhen wara 1 aln 4 tum tiock twert öfwer, kunde dhe och föras aff

2 stucken wore wäll men der dett icke kann låtha giöra sigh måste dhe wara aff

3 stycken.

G. 12 stycken a i
3
/4 aln 3 tum i fyrkant på sitt läger och 3

/4 aln högh på kant, till

capiteler på dee runde pelare utan till.

H. 8 stycken a 7 qwarteer i fyrkant på sitt läger och 52 q:ter höga på kant till capi-

teler in uthi.

I. 9 stycken a 2 3
/ 4 aln långe 3 alnar bredha på sitt läger och 3

/ 4 aln högh på kant

till architrafen öfwer colomnen nembst fönstren.

K. 6 stycken a 3
7
/ 8 aln långe 2 r

/ 2 aln bredhe öfwer lägret och 1 aln 3 tum högh på

kant till frisen.

L. 18 stycken a 3
1
/ 2 aln långe 3

1
/2 aln bredhe öfwer lägret och s

/4 aln tiocka till stora

cornisen i twå stycken på hwar ändar.

Effter detta här opsatt bryter mann dhe största stucken samman medh dee der-

sammestädes befindtlige pråmer utaff landet föra och i farkosten bringa kann och der

några store stycken tillförrende bruten wore kunna och dee inlastas; Men der farkosten

enda icke hadde sin fulla last, tages dee största stycken som der ordinarie brytes till des

hann bekommer sin fulla ladningh.

NB. Detta memorial hade stenhuggare gesällen Mårten Fredrich med sigh på Gått-

land A:o 1673.
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Copia af sidste memorialet till Gottlandh om steen

der ifrån, gifwit d. ii Maij 1675.

Memorial hwadh för steen denne gången skall hemptas ifrån Gottlandh och hwadh

der wedh måste tages uthi acht, nembl. at man icke tager sådhan steen som är brutten

sidst uthi förledhen höst och sönder frusen, I lika måtto måste man och well till see at

man kan få sådhane Stycken som holla effterskrefwne stoorleek, nembl. 8 st. hwardera af

2 allner long 2 allner bredh öfwer legret och een alln högh på kant, eller och der dhe i

hast icke så månge kundhe bekomma af bemelte stoorleek, man då toge af den steenen

som är brutten till Kongl. Maij:tz graf och närmast dermedh kåmmo öfwer eens, fast om
hon en wore litet större män icke måste hon wara mindre än deth förre stelte måttet

nembl. som sacht är 2 alln. long 2 alln. bredh och een alln högh. Sedhan tages ordi-

narie stycken blocksten till fahrkostens fulle ladning doch af dhe störste och beste styc-

ken som der finnes kunne;
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II

OFFENTLIGA BYGGNADER





RIKSBANKSHUSET.

DEN TIDIGARE BYGGNADENS HISTORIA.

Sveriges Rikes Bank inrättades genom riksdagens beslut af den 22

september 1668, sedan den förut existerande s. k. Palmstruchska låne-

och växelbanken kommit på obestånd. Den öfvertog den förra bankens

rörelse, men ställdes under ständernas förvaltning. Sin första lokal fick

banken i det Oxenstiernska palatset vid Storkyrkobrinken, och här stannade

den i närmare tolf år. Under tiden uppfördes emellertid ett nytt bankohus

vid Järntorget, visserligen icke af banken själf utan af staden, men från

början afsedt för bankens behof och framdeles äfven inköpt af staten.

Detta bankohus' byggnadshistoria sträcker sig öfver en tidrymd af

mer än sjuttio år och omfattar perioder af rätt skiftande karaktär med

olika arkitekter såsom ledare för arbetena. Gamla riksbanken är så-

lunda ingalunda enbart den äldre Tessins verk, men det ligger dock i

sakens natur, att vi här icke kunna inskränka oss till att meddela hvad

den gamle Tessin utfört på byggnaden; dess historia förtjänar ur flera

synpunkter framställas i ett sammanhang. Då de historiska urkunderna

äfven finnas tämligen fullständigt bevarade, dels i Stockholms stads

och Rådhusarkivet, dels i Riksbankens eget arkiv, så är det möjligt att

följa byggnadsarbetets gång nästan år från år och lära känna icke blott

de ledande krafterna i detta företag, utan äfven omkostnader, materia-

lier och allehanda andra omständigheter vid det långvariga bygget. De
viktigaste dokumenten aftryckas här i bilagor, som den intresserade icke

bör försumma att taga del af, då de innehålla åtskilligt utöfver hvad som

kan meddelas i texten. Endast i några få fall (hänförande sig till bygg-

nadens förberedande historia) saknas originaldokumenten, emedan en del

äldre handlingar ur bankens arkiv förstördes vid början af 1800-talet.

Vi ha då fått nöja oss med anteckningar af bankokommissarien Fredrik
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Silfverstolpe, som vid slutet af 1700-talet gjorde förberedelser till en

bankohistoria, hvilken han dock aldrig fick tillfälle att utarbeta. Den
uppgiften kvarstår fortfarande för någon bankman med historisk forsk-

ningshåg. I det följande skola vi endast sysselsätta oss med byggnaden.

Riksbankens byggnadshistoria har en inledning, som egentligen icke

rör banken, utan stadens börsbyggnad, men då denna äfven hade sin bety-

delse för banken, torde några rader om detta företag här vara på sin plats.

Sedan gamla tider ägde Stockholms stad en större tomt nedanför

Järntorget. På tomtens nedre del stod den s. k. järnvågen, hvaraf äfven

torget fått sitt namn, och det öfre partiet upptogs delvis af det gamla

packhuset. Därjämte torde dock åtskilligt fritt utrymme funnits omkring

packhuset och vågen. Gamla packhuset var dessutom så bofälligt,

att det icke kunde anses tillfyllest under någon längre tid framåt. För

att afhjälpa detta samt inrätta en samlingsplats för stadens handlande,

som hittills plägat sammanträffa på Stortorget, beslöto borgmästare och

råd den 10 maj 1661 att »till stadens heder och nödtorfft byggia en

ansenlig Beurse på Järntorget, theruti Banco-, Packhus, Fracht- och

Tolagscammar tillika kan begripas». Efter ett par års väntan började

man också sätta detta beslut i verkställighet. Vi finna nämligen i stadens

hufvudbok för år 1 663 åtskilliga poster under rubriken » Börsens Byggnadt

på Järntorget». De gälla hufvudsakligen inköp af pålar och bjälkar

samt dagsverken för pålning. Inalles betalas under detta år för börs-

byggnaden 3,360 dir smt. — Äfven följande år arbetas här med ungefär

samma arbetsstyrka, sysselsatt hufvudsakligen med pålning. Slutsumman

uppgår till 2,639 dir smt. — Men därmed afstannar det. Under de

närmast följande åren förekomma inga utgifter för börsbyggnäden i sta-

dens hufvudböcker. Att verket stannat i begynnelsen, bekräftas äfven

af en kunglig skrifvelse till magistraten af den 11 mars 1667, inne-

hållande befallning, att den planerade börsen vidJärntorget snarast möjligt

måtte uppföras. Icke heller denna påminnelse ledde till något vidare

resultat. Staden saknade synbarligen medel till denna extraordinära utgift.

Stadsarkitekten Nicodemus Tessin hade emellertid utarbetat ritningar

till börsbyggnaden, hvilka fortfarande finnas i behåll. Enligt detta förslag

skulle den nya börsen få en arkitektonisk form, som rätt mycket erinrar

om en del smärre holländska rådhus och våghus af van Campen och
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41. Nic. Tessin d. ä.: Förslag till en börs vid Järntorget. Nationalmuseum.

42. Som föregående. Byggnadens sidofasad. Nationalmuseum.





Pieter Post. Fasaderna äro indelade med pilasterordningar i två våningar.

Taket är brant stigande, krönt af en lanternin på kortsidan. Öfver

de stora våningarna äro insatta mezzaniner, och på taket runda vinds-

kupor. Järntorgsfasaden är endast fem fönsteraxlar bred (liksom det se-

nare riksbankshuset). Nedre våningen är här behandlad med blindbågar

mellan de doriska pilastrarna samt försedd med en kraftig dorisk kolonn-

portal, som krönes af en balkong. Ett fullständigt bjälklag åtskiljer

våningarna; öfver detta följer en ättika, på hvilken den öfre våningens

joniska pilastrar äro ställda. En vindskupa med urtafla fortsätter

midtaxeln, som sedan ledes öfver i den ståtliga, tornartade lanterni-

nen. Sidofasaden är nio fönsteraxlar bred (liksom riksbankshuset före

tillbyggnaden) och för öfrigt behandlad på alldeles samma sätt som
torgfasaden. Blindbågarna i bottenvåningen äro inskränkta till det

något framträdande midtpartiets tre öppningar, af hvilka den mel-

lersta är en dörr och de båda andra fönster. Dessutom finnas yt-

terligare två dörrar längre ut åt sidorna. Det är tydligt, att byggnaden

var afsedd att användas af flera olika institutioner. Planritningen visar,

att gården var förlagd till ena sidan — afskild från Södra Bankogränd

blott med en mur — under det att byggnaden på två andra sidor öpp-

nade sig med arkadgångar mot gården, sannolikt afsedda till samlings-

plats för börsbesökande. Då husets yttre gestalt framdeles fullständigt

förändrades, har man sålunda dock kunnat begagna sig af en del tidi-

gare utförda grundläggningsarbeten.

Den gamleTessins ritningar till börsbyggnaden äro så mycket intres-

santare för oss, som de tydligt ådagalägga, huru främmande han då ännu,

vid slutet af 1660-talet, stod för den byggnadsstil, i hvilken riksbankshuset

uppfördes. Denna börsbyggnad med de dubbla pilasterordningarna, det

höga taket och den tornartade bekröningen leder som sagdt tankarna

snarare till Holland än till Italien ; den står i närmare beröring med den

van Campenska klassicismen än med det slags romerska palatsarkitek-

tur, som återspeglas i riksbankshuset.

* ...
*

Enligt den »relation af det som uti bankoakterne finnes vara pas-

serat rörande bankohuset», som uppsattes år 1693, började byggnads-
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historien därmed, att riksdagens fullmäktige den 9 mars 1674 samman-

trädde och » discourerade om ett bankohus, efTtersom det huuset, som
banken då war utij blef för trångt» . Vid detta sammanträde framställdes

åtskilliga förslag, dels att bygga på mynthusets tomt, dels att köpa eller

hyra ett färdigt hus. Bland byggnader som föreslogos till inköp nämnas

grefveTotts hus vidMunkbron samtFunckska huset vidSkeppsbron, »som

förmentes kunna köpas för 7 å 8,000 rdlr, hwilket doch sombliga funno

vara för trångt». Slutligen beslöt man, att bankokommissarierna skulle

»låta afgå ett bref till Stockholms stad om dess destinerade byggnad

till Bankohus, effter som man lijka fullt hade fria händer och intet vore

bunden till något, warandes brefwet allenast ansedt till at inhämpta

Magistratens meningh »

.

Kommissariernas bref upplästes också mycket riktigt för borg-

mästare och råd den 27 mars 1674: De begära »att Magistraten wille

låta uppbyggia ett Bankohus på Järntorget, där alla redan pålat ähr

och fundament till en sådan byggning lagdt, hwartill de lofwa att för-

skjuta medell.» Magistraten ansåg äfven, att detta förslag »både till

verkets befordring såsom och att det syntes vara tjänligast att samma
bankhus staden tillhörde, intet kunde ogillas».

Samma år den 22 juni hade äfven bankofullmäktige vändt sig till

magistraten med en särskild skrifvelse »och begiärt effterrättelse huru

snart sådant huus kunde blifva färdigt». Något svar synes emellertid

icke aflåtits af borgmästare och råd.

Fullmäktige besluta då i maj 1 675 att åter skrifva till magistraten

» om cathagoriskt svar angående huset förränn Banken nödgas företaga

annan anstalt». Man önskade veta »i fall Magistraten skulle godt finna

samma byggnad att fortsättia, sådant med det forderligaste kunde ske, in-

nan man nessiterades för Bankens tienst förse sigh med något annat hus »

.

Icke heller denna gång förmåddes magistraten till ett skriftligt svar.

Saken bragtes då på tal vid riksdagen samma år den 24 september, och

vid detta tillfälle upplyste borgmästare Tegnér, som äfven tillhörde banko-

fullmäktige, »att dhet ej kunnat komma till att werkställas, effter som nå-

gon difference hade warit antingen det skulle byggias på Jerntorget, som

det varit projecterat, eller på någon annan orth. Och hafwa samptlige Depu-

terade recommenderat borgmästar Tegnér, att befrämja hos staden att be-
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mälte huiis snart kunde uppsättias till Bankens commoditet helst wid Jern-

torget, hwarpå Herr Borgmästaren lofwat wilia skaffa Magistraten swar».

Detta svar kom dock icke förrän fullmäktige ytterligare » pousserat

hos staden därpå att staden ville fullfölja samma byggnad och låta weta

cathagoriskt swar». I skrifvelsen, som är daterad den 19 oktober 1675

(bevarad i rådhusarkivet), påminna fullmäktige magistraten om att de

redan flera resor skrifvit i samma sak, men dock fortfarande sväfva i

ovisshet om stadens afsikter. De säga sig äfven vara betänkta på att

inköpa ett annat hus, såvida icke staden med det allra första vill fortsätta

byggnaden vid Järntorget.

Nu finna också slutligen borgmästare och råd tiden inne att svara,

såvida icke det hela skulle gå om intet. Deras skrifvelse är daterad den 3

november 1675 och affattad i synnerligen artiga ordalag. Staden be-

tygar sin stora villighet att så fort som möjligt uppföra lämpliga lokaler

åt banken, så vida banken vill låna de nödvändiga byggnadsmedlen, som
sedan kunde afräknas på hyran. Det heter, att borgmästare och råd

» resolverat den längst för detta destinerade bygnaden vid Järntorget med

det foderligaste som nogon sin skee kan fortsättia låta, helst emedan wij

skönje, at detta importante och för Hans Kongl. Maj:t, Fäderneslandet

och consequenter wår Stad högnödige verck aldra beqwämligast och

säkrast på den orten kan blifwa betient, warandes wij så mycket willigare

dess fullbordan at befordra som Rijksens Stender sielfwe hafwa behagat

låta hoos oss her om ansökia, williandes wij widare medh dhe högt-

äradhe Herrar correspondera om själfwe fördelningen af dhe rum, som

till begge Bankerna anslås skohle, såsom och nu straxt wid åkeföret

den anstalt giöra, det dhe materialier, som hertill requireras, i rättan

tidh opkiöpas».

Nu blef det verkligen allvar af med de länge uppskjutna byggnads-

planerna. Från början af följande år (1676) vidtaga utbetalningarna

för material och dagsverken vid den nya byggnaden, hvilka alla nog-

grant registreras i stadens hufvudbok. Konungen synes visserligen i

sista stunden gjort ett försök att locka banken till att företaga en själf-

ständig byggnad på en annan tomt, såsom framgår af hans bref den 4

december 1675 till öfverståthållaren samt dennes skrifvelse till banken,

hvilka båda meddelas i bilagor. Men saken var troligen då redan fullt

77



afgjord med staden, och banken hade väl icke heller någon vidare lust

att bygga på kapten Hastfers tomt vid det kungliga stallet , då den kunde

få bättre lokaler vid det centralt belägna Järntorget.

I enlighet med bankofullmäktiges uttryckliga önskan uppdrog ma-

gistraten åt sin mest sakkunnige medlem, rådman Tessin, att jämte borg-

mästare Trotzenfelt utöfva närmare uppsikt öfver bygget. Banken hade å

sin sida äfven anhållit att endast de två nämnda herrarne » måge hafwa att

skaffa dermed, efftersom Banken på Stadsens anmodan sig icke undan-

draga lärer på afrächning att giöra några förskott af medell »

.

Enligt den ofvannämnda relationen angående bankohusets tidigaste

historia skall herr rådman Tessin den 21 februari 1676 uppvisat hos

herrar fullmäktige » afrijtningen på desseinen» samt förslag på »loge-

menternas fördelning; hwaröfver discourerades något och fantz gott att

blifwa derwijd samt recommenderades huusets förfärdigande med det

forderligaste »

.

Arbetena börjades också så snart som möjligt, nämligen i mars

månad, så snart tjälen gått ur jorden. Det första man då hade att

göra var att påla grunden, som säkerligen var tämligen sank på denna

sjötomt. Med hänsyn till att äfven dessa förberedande arbeten till

större delen måste göras från början, få vi icke taga magistratens ut-

tryckssätt, »att låta fortsätta» den »längst för detta destinerade byggna-

den», strängt efter orden. Till pålningen, som fortgick ända in i juli

månad, användes väl ett 300-tal stockar, och endast dagsverkena vid detta

arbete belöpte sig till 279 dir smt.

På sommaren började man hugga sandsten till sockeln. Utom

sandsten levererades stora kvantiteter kalk (för 2,051 dir smt) samt

något tegel och vidare ålandsstockar, spiror, bjälkar, bommar (troligen

mest för byggnadsställningar). Smärre poster för smidesarbeten, spik

o. d. material. Från och med detta år anställdes äfven stenhuggaren

Anders Brokamp, som har utfört allt bättre sandstensarbete på banken.

Slutsumma för året: 5,682 dir smt.

1677 levererades mycket tegel från Grinds och Horns tegelbruk;

vidare kalk och sandsten samt järn, »platt och fyrkantigt jern, modelljern,

stångjern». Järngaller och ankaren förfärdigas. Dessutom förekomma

åter »stockar, spärrar, stakar och hammarband», hvilka tagas från upp-
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ländska och sörmländska bönder samt från Åland. — Anders Brokamp

har sin särskilda räkning med rådman Tessin. I juni månad utför »stake-

makaren Hans Bierman messingsknappar under de främste fönstren».

Slutsumma för året: 5,964 dir smt.

1678 förekomma åter stora tegel- och kalkleveranser; därjämte

sandsten, som köpes per aln från Frötuna och från Gottland. Grofsmeds-

och finsmedsarbetena belöpa sig till 7 å 800 dir smt, och mäster Anders

Brokamp får 200 daler för »porten», som uppfördes af sandsten enligt

en teckning af Tessin. — Samme mäster Brokamp arbetar på trappan

och lyfter för detta arbete 600 daler. Dagsverkena äro dyrare än under

något föregående år. Slutsumma: 9,587 dir smt.

1679 köpes ytterligare något kalk samt tegelmjöl, men nu börja

också inredningsarbetena: man anskaffar gångjärn, vindjärn, dörr- och

luckelås. Mäster Mårten Schwenke beslår fönsterramarna och utför åt-

skilligt annat smide. En plåtslagare gör vindspjäll; en kakelugn upp-

sättes. Stuckatören mäster Simon Nauclerus får 500 daler för »camrars

utpustande», för »skyllt och listor under taket och öfver spijsarne» och

»för hvad han med sitt arbete i några camrar scirat». Äfven målarne ha

börjat arbeta, men samtidigt läggas golfven dels med bräder och ek-

plankor, dels med sandgolfsten från Öland och Frötuna. Koppar till

taket inköpes för 1,683 dir smt - Slutsumma: 8,907 dir smt.

År 1680 den 1 1 februari inflyttade banken i det nya huset. En-

ligt bankens » stats-bok » betalades hyra i det Oxenstiernska huset endast

till denna dag, »då banken transporterades till nya huset wid Järntorget»

.

Omkostnaderna för flyttningen jämte en del därmed sammanhängande

utgifter noterades till 394 dir I372 öre smt.

Den nya byggnaden var då emellertid ingalunda fullt färdig. En-

ligt stadens hufvudbok arbetas detta år ännu tämligen friskt i huset:

betydande poster upptagas för smeder, stenhuggare, målare, snickare,

kakelugnsmakare, plåtslagare o. s. v. En antydan om att de nya lo-

kalerna dock redan ockuperats af banken innebär väl räkningen på

gatuläggningsarbeten framför huset. En del öfverblifvet tegel såldes

äfven detta år, icke utan förlust. Slutsumma: 4,360 dir smt.

År 1680 nedlade äfven den gamle Tessin alla sina ämbeten : såväl

rådmannens som stadsarkitektens och den kungl. hofarkitektens. Han
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var då så gammal och sjuklig, att han icke längre kunde leda några

byggnadsföretag, utan öfverlämnade dessa i sonens händer. För de arbeten

han utfört åt staden synes han i allmänhet icke haft annan ersättning

än sin rådmanslön (950 rdlr årligen), hvilken föröfrigt, att dömaafhuf-

vudboken, icke alltid utföll på de bestämda tiderna. När han nu tog

afsked, resolverade emellertid stadens fäder, att » alldenstund Rådmannen

wälborne Herr Nicodemus Tessin ett och annat angeläget arbete be-

stående uti afritningar och desseiner för Staden giort», så skulle han

erhålla en extra ersättning af 300 dir smt. Detta var med andra ord

hela Tessins pension! Denna extra recompens kvitteras också mycket

riktigt af Tessin den 1 8 september, men enligt stadens hufvudbok hade

Tessins änka likafullt fordringar hos staden ännu 1687, sex år efter

mannens död.

Byggnadsarbetena i bankens nya hus fortsattes äfven efter Tessins

afgång såsom förut.

1 68 1 finna vi en del handtverkare såsom låssmeder, snickare, kakel-

ugnsmakare m. fl. arbetande här. Mäster Brokamp uppsätter tre spislar af

sandsten, för hvilka han lyfter 233 dir smt. Slutsumma: 1,790 dir smt.

1682. Först detta år betalas glasmästarräkningen och snickar-

räkningen för porten till banken, men detta hindrar ju icke, att dessa

tämligen viktiga arbeten utförts något tidigare. Dessutom inköpas nu

ändtligen »120 bläck takkoppar». Taket hade väl här liksom i så

många andra fall till en början varit provisoriskt täckt med tjärade

bräder. Trävirke, såsom bjälkar, ekar och hammarband samt »gran-

knää och ekegrenar» — möjligen äfven detta afsedt för vinden eller

taket — inköpas äfven detta år. Slutsumma: 859 dir smt.

De två följande åren, 1683 och 1684, utföras ännu smärre arbeten

i bankohuset, ehuru till jämförelsevis obetydliga belopp: resp. 41 och 75

dir smt. År 1685 förekomma inga utgifter för bygget, men så börjas

det igen följande år och fortsättes under åren 1686, 1687 och 1688,

ehuru endast för mindre summor, som hufvudsakligen torde gällt kom-

pletterande inredningsarbeten.

Sedan byggnadsarbetena nu nått åtminstone en temporär afslutning,

tack vare bankens penningförsträckningar, synes den frågan rätt snart ha

uppstått, om det icke vore förmånligare för banken att inköpa hela huset
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än att betala en årlig hyra. Den 8 juni 1693 funno herrar fullmäktige

slutligen godt » att med staden skall forderligast göras en sådan liqvida-

tion, det för den bekåstnat staden hafwer gjort till husets byggnad, hwar-

till han måste låna penningar af banken, intet interesse skall beräknas och

däremot ej heller staden någon hyra god göras för den tid, som banken

huset brukat hafwer, och banken blifwa possesor af huset, desslikes och,

att om det gamla packhuset, som är näst intill banken belägit, med
staden accorderas, att ock det för billigt pris till banken inlösas må».

Staden gjorde då en tablå öfver sina omkostnader för det nya huset.

Dessa belöpte sig till 43,869 dir smt. »Enär nu af denne förbemälte

summa» — såsom det heter i stadens hufvudbok— »räcknas interesse

med interesse på interesse alle V, åhr, begynnandes 1663 (då grunden

till börsbyggnaden lades) och så allt fort för hwart Va års bebyggnad,

belöper interesset af denne byggnings omkostnader, hwartill banken för-

medelst stendernas tillåtelse sig haar beqwämat, efter bankens egen vär-

dering till 82,990 dir 30.8 öre smt. » Tomten värderas dessutom till 2,000

dir smt. Den sammanlagda summan, som beräknades för bankohuset,

steg sålunda till 128,860 dir smt.

I enlighet med ofvan anförda öfverenskommelse afdrogs emellertid

från värderingssumman den beräknade hushyran till den 8 juni 1693,

hvilken utgjorde i kapital och ränta 42,087 dir 29 öre smt. Banken

hade sålunda att betala staden 86,772 dir 15 öre smt för det nya huset.

Dessutom inköptes gamla packhuset för en ackorderad summa af 10,000

dir smt, sedan staden förgäfves sökt pressa banken på ett högre pris.

(Jfr secreta bankoprotokoll för den 24 oktober 1693, där olika prisupp-

gifter omtalas.) Packhusets inlösande var emellertid af största betydelse

för banken, ty endast på den tomten kunde man tänka sig någon utvidg-

ning af det tämligen trånga nybyggda huset.

Kungl. Maj:t gillade och stadfäste genom en skrifvelse till banko-

fullmäktige den 20 december 1693 de ofvan omtalade affärstransaktio-

nerna mellan banken och staden.

Den byggnad, som nu öfvergått i bankens ägo, var icke stor. Så-

som framgår af senare handlingar rörande tillbyggnader, omfattade den
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endast fem fönsteraxlar på sidorna liksom mot torget. Huset var sålunda

i det närmaste kvadratiskt; den nuvarande främre gårdsfasaden bildade af-

slutningsmur åt Skeppsbrosidan mot gamla packhuset. Den enda uppgån-

gen i huset var en liten spiraltrappa i sydöstra hörnet. Utrymmet var äfven

tämligen begränsadt, i det att de olika våningarna endast innehöllo fem

eller sex rum af ganska små dimensioner. Undantag bildade dock

de stora salarna två och tre trappor upp, hvilka sträckte sig i det närmaste

genom hela huset; bakom dem låg endast en smal korridor, som för-

medlade kommunikationen med spiraltrappan. Källarvåningen och mez-

zaninvåningen (öfver bottenvåningen) voro hvälfda; de öfriga rummen
plattäckta. Våningshöjden var närmare fyra meter. Huset torde sålunda

i sitt första stadium ha tett sig tämligen högt i förhållande till det ringa

djupet. Det var, om man så vill, en början utan slut, en afhuggen anlägg-

ning af liknande art som det Oxenstiernska palatset, men dess bättre

fick det icke förblifva som sådant. Vi kunna därför äfven uppskjuta

en närmare beskrifning af byggnadens arkitektur tills vi tagit känne-

dom om huru den fullbordades.

* ^ *

Redan i början af året 1694 bragtes frågan om tillbyggnad på tal

bland riksbankens fullmäktige. Enligt secreta bankoprotokollet sporde

herr Iser vid sammanträdet den 28 januari, »om någon hade talat med

herr Tessin rörande tillbyggnaden». — Herr Schantz svarade härtill, att

han hade talat vid Tessin och sagt, att herrar fullmäktige gärna skulle

se, om han ville taga det besväret och komma upp på banken vid herrar

fullmäktiges sammanträde. Tessin hade genmält, att han gärna skulle

komma, men att han först önskade en uppmätning af tomten samt upp-

gift om hvad rum herrar fullmäktige ville hafva i den nya byggningen.

Med anledning häraf diskuterades lokalfrågan, och man beslöt att ge

bankens kommissarier i uppdrag att utarbete ett program till rummens

användning samt att uppdraga åt »ingeniören» att »afmäta platsen.»

Saken gick sålunda till kommissarierna, och enligt deras protokoll

behandlades den vid sammanträdet den 5 mars, då äfven stadsbygg-

mästaren Hans Buchegger, som redan upptingat en del materialier för

bankens räkning, var närvarande. Beträffande lokalerna i det nya huset
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framhölls: i) att källrarna skulle fortsättas på liknande sätt som under

det gamla huset; 2) att »wåningen näst jorden, som svarar emot cas-

serne, måste fuller continueras med lika högd till bodar och slikt, och

ändteligen en stor trappa byggas » ; 3) att den hvälfda mezzaninvåningen

skulle fortsättas på samma sätt; »den lährer behöfvas åth panter»; 4)

att i tredje våningen, »där bokhållerien nu är, lärer behöfvas mera rum,

så att böckerne kunna där förwaras och wara contoiren desto närmare »

;

5) att fjärde våningen, »där nu är stoora conference-sahlen, continueras

med sådana rum, som banquen för sig ej behöfwer; 6) att slutligen vin-

darna skulle utvidgas, emedan de ej förslogo till » kopparpanterne » . Mester

Hans påminte äfven »om blyrör i muren, med tryckverk att hafwa vat-

ten i hastighet emot eldsvåda», samt att den första åtgärd, som borde

vidtagas, var att beställa sandsten till bygget.

Någon skriftlig promemoria angående rummen tillställdes dock icke

Tessin. Vid kommissariernas sammanträde den 7 juni inkom nämligen

>herr cammarherren Nicodemus Tessin och sade sig fått h. commisa-

riernas bref om en desseins förfärdigande till bancohusets byggiande,

och som h. cammarherren nu står på resande foot åt Kiöpenhambn,

men blifwer ej borta öfwer en månadh, har han lijkwähl först wehlat

stijga hijt upp och conferera med h. commisarierna därom. Säijandes

aldra först wara af nöden, att en fullkommeligh specification upsättes

på dhe rum, som fordras till Bancuens behoof och af hwad stoorlek. . .»

Man uppläste då för honom det föregående protokollet angående rum-

men, och det slutade med att Tessin jämte några af kommissarierna

gick »att bese husets cituation och läglighet».

En månad senare utsågs kommissarien Olliequist att särskildt ha

öfverinseende öfver byggnadsarbetena, hvilka hittills voro inskränkta till

rifvande af gamla packhuset, samt de inköpta materialierna. Herr Ollie-

quist synes emellertid tagit saken något för bekvämt: han reste för som-

maren till landet. Arbetena i Stockholm fortskredo i följd häraf så

långsamt, att en del af kommissarierna vid sammanträdet den 1 7 september

funno skäl att ge uttryck åt en mindre grad af tillfredsställelse med herr

Olliequists sätt att sköta sin tjänst, trots att han var närvarande.

Innan några arbeten kunde börjas, måste ytterligare en hel del för-

beredande frågor utförligt diskuteras och noggrant bestämmas af herrar
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kommissarier. Sålunda talas vid sammanträdet den 21 november om
svårigheterna af att få en lämplig byggningsskrifvare ; därvid man kom
till det resultat, »att som dagarna äro korta» något arbete »ej lärer med

allvar begynnas förrän på nyåret» . Någon byggningsskrifvare var alltså

tillsvidare ej nödvändig! Mäster Hans Buchegger, som var närvarande,

framhöll, att tvenne kranar för pålningen måste anskaffas, vidare järn-

störar att brukas vid husrifningen, »och ändteligen taltes om dahle-

karlarne, som anbjuda sig till förbemälte arbete».

Det gamla packhuset började verkligen rifvas under följande år,

men några nybyggnader kommo icke till stånd på länge. Af orsaker,

som icke framgå af handlingarna, inträdde en stagnation på närmare

fyra år i bankens byggnadsplaner. Tessin var ju under denna tid i

fullt arbete vid slottsbyggnaden; särskildt efter branden 1697 torde han

knappast haft tid att ägna uppmärksamhet åt något annat byggnads-

verk än den nya konungaborgen. Bankofullmäktige fingo vänta ända

till seklets sista år, innan de lyckades förmå herr öfverintendenten Tessin

att taga någon befattning med deras bygge. Huru de då åter satte ho-

nom i gång för sin räkning, skall här nedan omtalas.

Den 8 juni 1698 skrifva kommissarierna till fullmäktige, att det

är hög tid att någon anstalt göres för uppförande af den stora trappan

samt de nya flyglarna, hvilka äro absolut nödvändiga särskildt för lös-

örepanternas förvaring. Men något arbete kom dock ej till stånd det

året. Den 8 februari 1 699 presenteras nämligen på nytt af kommissa-

rierna ett »stort förslag huru man förmehnar att trappan och flygelln

bäst kan byggias», åtföljdt af en liten planskiss. Det heter där, att

»trappan kommer på den sidan åth sal. H. Permans huus, och förmenes

kunna tagas 16 al:r, så att Bancohuset då inalles blifwer ongefehr 44 al:r

och resten till Beurs och Packhuus nembl. 54 alnar». (När tillbyggna-

den sedan företogs, gjordes den emellertid nära dubbelt så lång; den

återstående strandtomten mätte endast omkring 42 alnar). Beträffande

de olika våningarnas fortsättning äro bestämmelserna ungefär desamma

som i det tidigare, här ofvan refererade förslaget.

Nu skulle man alltså börja på nytt. Revisionskommissarien Zachris

Petterson utses att hafva närmaste uppsikt öfver materialierna och att

pådrifva arbetenas snabba utförande. Vid sammanträdet den 22 februari
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1 699 framhåller han för fullmäktige såsom nödvändigt, att man af Tessin

begärde en grundritning till pålningen, »och att sedan måste tillses, att

banken får en kran att påla med » . Då fullmäktige vid ett senare sam-

manträde (den 19 juni) finna, att det går något långsamt med arbetet,

svarar herr Petterson, »att han dagligen manar på folket och ser på

dem det bästa han kan, men grunden, som pålas på, är med sand och

grus så beblandad, att omöj eligen det fortare kan gå».

Det blef också herr Pettersons uppgift att stöta på öfverintendenten

Tessin för att få den nödvändiga ritningen. Härom meddelar han full-

mäktige den 6 december följande: »Såsom vid senaste högförnäme herrar

fullmächtiges conference blef talt om byggnadens fortsättiande, och

att till Hr. Öfverindenten Thessin skulle offereras 100 dukater, att så

mycket snarare kunna förmås till afritningens förfärdigande; alltså har

iag warit hoos honom och lefwererat bemälte summa, medelst een ze-

dell till Wäxell Banko, den han efter någon giord exciis emottog, och

lofwade att willia giöra sitt bästa, allenast han finge en wiss resolution

och efterrättelse om rummen eller på hvad sätt man ville hafwa bygdt.

Hwarföre som nu heelt och hållet står deruppå och dhe förra förslagen

som varit om Beurs och Packhuuss blifwa till intet, ty har iag ånyo

uppsatt och här bifogat min oförgripel. meningh om bende byggnad,

hemställandes alt till högförnähme herrar fullmächtiges behageliga öf-

werwägande.

»

Skrifvelsen åtföljes af en planskiss, som visar att tillbyggnaden nu,

då tanken på en börs på frånsidan definitivt uppgifvits, gjorts något

längre än förut planerats. Rumsfördelningen bibehölls väl ungefär lika

som i det tidigare förslaget.

Men inte heller denna gång kom man med nybyggnaden längre än

på papperet. Det heter i en resolution af år 1701, »att Banquens till-

stånd sådan omkostnad nu för tijden intet tillåter, så har man nu råd-

sammast funnit, att till någon bettre tijd innehålla med samma byggnad,

emedan medlen nu måste alt efter handen och giörligheten användas

till creditorers förnöjelse». — Det var ju en tid, då det mesta rörelse-

kapitalet i landet direkt eller indirekt slukades af krigen. Några större

allmänna byggnadsföretag kunde icke längre med framgång bedrifvas.

Följande år anse emellertid ständernas bankodeputerade, att då man
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redan gjort så stora förberedelser till nybyggnaden och åtskilliga ma-

terialier voro inköpta, så borde åtminstone ena flygeln med stora trap-

pan — hvilken är »för eldsvådas skull högstnödig» — genast uppfö-

ras, men med den motsvarande andra flygeln kunde tillsvidare anstå.

Denna kompromissplan var dock säkerligen i tekniskt afseende mindre

väl betänkt samt alltför opraktisk för att komma till utförande. Arbetet

fick följaktligen fortfarande ligga nere; man "nöjde sig med att skydda

de inköpta materialierna.

Sedan meddelas i de handlingar, som varit oss tillgängliga, ingen-

ting om byggnaden förrän i juni 1708, då det nya huset till större

delen redan var uppmuradt. Den brännande fråga, som nu diskuteras

med största ifver af herrar fullmäktige vid två sammanträden, i juni

och juli månader, rörde husets betäckning: om taket skulle göras med
fall utåt gatan eller inåt gården. Byggmästare Filip Kielterborn, som
var närvarande vid det första sammanträdet, meddelade, att Tessin

hade bestämt, att taket skulle ha vattufall inåt gården. Ett par af full-

mäktige, framför allt herrar Strömborg och Baner, framställde emeller-

tid åtskilliga betänkligheter gentemot detta förslag och yrkade på att

vattufallet skulle ske åt gatan. Kommissarien Feindt, som nu hade

närmaste uppsikt öfver bygget, ansåg däremot, att arkitekten borde

få disponera taket efter egen önskan. Kyrkoherden Isogaeus åter, som

var en fridens man, ville försona de två motsatta ståndpunkterna och

föreslog sålunda, att » halfwa wattufallet borde skie in åth gårdzrummet

och halfparten uth åth gatan » ! Mäster Filip sökte lugna de oroliga med

försäkran, att vattnet icke skulle stanna uti gropen på gården, »utan

siunker alt undan som wattnet uti siön faller eller stiger»; dessutom

föreslog han, att vattnet skulle ledas bort med kopparrör, hvilket dock

mötte opposition. Fullmäktige kände sig likafullt synnerligen tvek-

samma med hänsyn till den lukt, som de fruktade skulle uppkomma af

vattnet på gården. För att styrka huru farligt detta kunde vara, »berättade

Herr Isogaeus att uti dess styfswärfaders huus är äfwen ett sådant taak

och sistern, och luchtar wattnet så illa, att så wäl huusfålket som grannarna

hafwa stor incommoditet der af» . Herr Banér uttryckte också sitt miss-

troende mot den föreslagna anordningen och sade, att »man bör mera see

på nyttan än ziraten, och wet man wähl att architecter och byggmästare



föllja sina reglor och regalieriteten » . Slutet blef att »herrar fullmäch-

tige höllo nödigt att höra Herr Thessin här öfwer, och lofwade H. Cam-

marherren (Baner) till nästa sammankomst tahla med honom här om >

.

Vid nästa sammanträde (den 7 juli) berättar kammarherre Baner,

att »han talt med H. Håffmarskalken Thessin angående taaklaget till

det nya bankohuset, och har han hullit före, att wattufallet bör skie in

åth gården, elliest har det intet skick och kan wattnet med rännor ledas

der ifrån, ehuruwäl wattnet i brunnen faller och stiger lika med siön »

.

En del af de närvarande framförde fortsättningsvis de kända be-

tänkligheterna mot arkitektens plan, men herr Strömborg förklarade, att

»när man consulerar med sådant fålck, som det wärket förstår och fölljer

deras rådh, så tyckes wi då wara ursächtade». Hofmarskalken Tessin

var naturligtvis en auktoritet, som det inte var angenämt att sätta sig

emot; han skulle alltså få sin vilja fram i afseende å taket, men full-

mäktige ville på förhand fritaga sig från allt ansvar i denna kinkiga fråga.

Ännu vid nästföljande sammanträde (den 14 juli) framkom åt-

skillig opposition mot det inåt gården sluttande taket, särskildt från

borgmästare Törne, som blifvit tillspord om saken. Utom den fruk-

tade stanken hade han anfört som skäl mot ett sådant tak, att om det

blef eldsvåda i huset, så skulle kopparn rinna ned på gården och göra

all trafik där omöjlig. Betänkligheterna rörande stanken häfdes dock,

när byggmästaren omtalade, att ett provisoriskt brädtak med fall inåt

hade legat på byggnaden nära ett år, och vattnet hade runnit ned i

gårdsbrunnen utan att framkalla det minsta obehag. För att närmare

kontrollera detta läto herrar fullmäktige upphämta vatten ur brunnen.

Det befanns verkligen vara alldeles friskt ! Man beslöt då » per pluralitatem

votorum » , att det nya husets yttermurar åt gatan skulle uppdragas till

samma höjd som det gamla husets, » men de inre murarna åt gårdsidan

blifwa något lägre och stadna wid twärtaket, effter den gamla dessein,

och hwad taklaget widkommer så blifwer det att sluta sig lika på alla tre

sidorna inåt gården, så att wattnet kommer att falla in åt gårdsrummet».

Med stora svårigheter och under ovanligt tryckta ekonomiska för-

hållanden blef slutligen bankohuset fullbordadt. Omkring fyra år be-

höfdes för de återstående arbetena, ty först år 17 12 uttages fastebref

på den nya egendomen. En antydan om svårigheten att med framgång
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bedrifva byggnadsarbeten under de bistra krigstiderna få vi i fullmäk-

tiges protokoll för den 23 november 1709, där det heter, att »herr

Feindt skulle inkomma med ett förslag, huru mycket dhen byggningen

ifrån första begynnelsen in allés kostat, och han nu och så tillsäijes stadna

och upphöra med wijdare byggning i desse medellöse tijder». För öfrigt

förekommer ingenting om byggnaden i bankens handlingar under denna tid.

Man hade synbarligen annat att tänka på. :

Stadens skatte- och fastebref på den nya byggningen utgafs den 7

mars 17 12, och beslöto fullmäktige att härför tilldela hvardera borg-

mästaren 20 dir smt. Kanslisten Wallerman fick för att han präntade

fastebrefvet med åtskilliga sirater på pergament samt för andra tjänster,

han gjort banken vid rådsturätten, 100 dir smt och stadsingeniören för

att han upprättat en tomtkarta 1 2 dir smt.

DEN TIDIGARE BYGGNADENS ARKITEKTUR.

Det riksbankshus, hvilkets historia vi i det föregående skisserat,

framställes jämte omgifvande byggnader vid Järntorget— af hvilka det

i handlingarna flere gånger omtalade Permanska, sedermera Feiffska och

Hebbeska huset på norra sidan bäst harmonierar med den nya grannen

— på den näst sista stockholmsplanschen i Svecia. Bilden är graverad

af Swidde år 1 69 1 , alltså långt innan huset var fullbordadt, synbarligen

med ledning af arkitektens ritning, som då måste ha existerat i komplett

skick. Det synnerligen dåliga perspektivet ger också en antydan om
att huset icke är aftecknadt på platsen, utan nödtorftigen insatt med led-

ning af någon skiss af torget och omgifningarna. Dessutom är huset

här framställdt med krönande takvåning rundt omkring, hvilken väl var

projekterad, men aldrig blef utförd. Denna takvåning existerar nu endast

öfver det äldsta partiet mot Järntorget. Men i öfrigt torde bilden ge

oss en någorlunda riktig föreställning om byggnadens omfattning och

arkitektoniska system vid början af 1700-talet.

Den yttre prägeln är sluten och enhetlig. Huset har tre stora vå-

ningar, dessutom källarvåning, mezzanin öfver bottenvåningen samt

vindsfönster i taklisten. På fasaden tillkommer den nyssnämnda tak-
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43. Riksbankshuset och omgifvande byggnader. Gravyr af W. Swidde i 69 i

i Dahlbergs Svecia.

JT_ [ [_. ji

W'>r'y>
j

'

PS» •

1

1

' v :
'

:

. i
• 1 jL

pr c 1

C - - -V-
1
r

1

...

if
|

— j. !ås

t

"
1

:

|
" ii k«*»^;: il

. fl

44. Ritning till Riksbankshusets fasad med oi.ika portalförslag af Nic. Tessin.

Nationalmuseum.







våningen. Torgfasaden är fem fönsteraxlar bred; sidorna ha elfva fönster,

men då fönstren här äro något tätare placerade, blir dock icke sidornas

längd fullt två gånger fasadens. Våningsindelningen är genomförd unge-

fär lika på alla tre sidorna; den framhäfves med enkla lister. Härtill

kommer under fasadens hufvudvåning en öfre list, som samtidigt

bildar solbänk för fönstren. Hörnen betonas med lisener, som i botten-

våningen äro behandlade såsom rustikakedjor, utförda i sandsten, i de

öfre våningarna, där de äro utförda i puts, såsom pilastrar med tunna

kapitällister. Den rusticerade sockeln är utförd i sandsten, men för öf-

rigt är fasaden slätputsad.

Fönstren äro på sidomurarna omfattade med släta lister, som i de

nedre våningarna äro af sten, i de öfre af puts, men på hufvudfasaden före-

komma rikare utbildade fönsteromramningar i sandsten. Bottenvåningens

fönster bäras af volutformigt utbildade konsoler, prydda med akantusblad.

Från fönsterbänken resa sig rätt smäckra doriska pilastrar, som bära ett

högt entablement, vackert utbildadt med triglyffris och starkt skuggande

gesimsplattor. Frisens midtparti afbrytes af strålformigt ställda kvader-

stenar. I piano nobile ha fönstren något mindre kraftiga omfattningar,*

bestående af släta sandstenslister, som afslutas af små konsoler med tri-

glyfdroppar, uppbärande en enkel gesims. På midtpartiet under gesimsen

sitta dessutom tarlor med triglyfdroppar. I den öfversta våningen äro

fönsterramarna likaledes helt enkla; frisen under gesimsplattan är lägre och

har inga prydande element. Vindsvåningens fönster, som äro insatta mellan

takgesimsens konsoler— hvart och ett upptagande två konsolafstånds

bredd — omslutas af enkla, men rätt kraftiga ramar, som nedtill ut-

dragas i små öron samt på midten dekoreras med triglyfdroppar. Tak-

gesimsen, som löper obruten kring hela byggnaden, är knappast så

kraftig som på en del andra Tessinska hus, men synnerligen vacker med

sina enkla konsoler och kartuschornament i hörnen. Här har sandstenen

icke längre räckt till. Den krönande takvåningen indelas med små, kopp-

lade pilastrar.

Sin kraftfullaste artikulering får emellertid fasaden genom den stora

portalen, på hvilken de omgifvande fönstrens motiv upprepas i större

skala och högre relief. På ömse sidor om den rundbågiga öppningen

stå nämligen doriska pilastrar, uppbärande ett väl utveckladt bjälklag med
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dekorerade metopplattor, och midt på frisen skjuta de strålformiga kva-

derstenarna upp. Äfven pilastrarna äro öfverklädda med rustika, hvilket

ger dem en motståndskraftigare karaktär. Vi skola strax se, hvar-

ifrån Tessin hämtat mönstret till denna verkningsfulla portalomfattning.

* , *

Riksbankshusets fasad ansluter sig i afseende å det arkitektoniska

schemat till den stora romerska palatsgrupp, hvilkens allmänna känne-

tecken är ett klart åtskiljande af putsyta och steninramningar utan något

vidare ledande af muren med pilastrar eller dylikt. Typen utvecklades

i hufvudsak redan vid slutet af 1400-talet — exempelvis i Palazzo

Venezia (1467—74) — men blef förhärskande först på 1500-talet och

är kanske i våra dagar bäst känd genom Palazzo Farnese, Antonio da

Sangallo d. y:s mästerverk, åt hvilket äfven Tessin ägnat ganska ingå-

ende studier. Någon direkt påverkan från denna byggnad kunna vi

dock icke tala om, men väl från senare romerska palats ur samma stora

stilgrupp, hvilken för öfrigt kan sägas representera det romerska palat-

set par préférence i motsats till toskanska, bolognesiska, lombardiska,

venetianska o. a. provinsiella palats. Det är betecknande, att exempelvis

i Ferrerios och Faldas gravyrverk »Palazzi di Roma», som på Tessins tid

var den bästa reproduktionssamlingen af romerska byggnader, dessa släta

putsfasader med rusticerade hörnkedjor äro i afgjord majoritet. De ange

en normaltyp särskildt för den tidigare barockens monumentalbyggna-

der. Det är i dessa enkla, oledade fasader, framkallande intryck af tyngd

och massverkan, som denna stilepoks principiella opposition mot renäs-

sansens organiska byggnadssystem tydligast framträder inom profanar-

kitekturen.

Denna romerska palatsarkitektur utbildades hufvudsakligen af

mästare sådana som Giacomo della Porta (Pal. Serlupi, Pal. della Sa-

pienza), Bartolommeo Ammanati (Pal. Ruspoli, Pal. Negroni, Pal. Gaeta-

ni), Flaminio Ponzio (Pal. Sciarra, Pal. Quirinale), Domenico Fontana

(Pal. del Laterano), Martino Lunghi d. ä. (Pal. Borghese, Pal. Altemps),

Onorio Lunghi (Pal. Verospi), Ottaviano Mascherino (Pal. del comraen-

datore di Santo Spirito), Carlo Maderna (Pal. Mattei di Giove) och en

hel del andra konstnärer från öfvergångsperioden mellan 1500- och 1600-
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talen. Det var den allvarliga, tunga och stränga barockens tid, då bygg-

naderna snarare skulle imponera genom sin massa, sin slutenhet och sin

bredd än fängsla genom någon sådan spänning och rörelse i lederna,

som den följande generationen sökte. Med ett något vilseledande namn

har den tidigare perioden stundom kallats »senrenässans», ehuru detta

byggnadssystem, såsom redan antydts, står i utpräglad kontrast till re-

nässansens. (Motsättningen framträder ännu mycket tydligare inom

kyrkobyggnadskonsten än inom profanarkitekturen.) Stilens upplösning

Riksbankshusets hela sidofasad (efter 1737).

börjar omkring 1625 med Madernas senare skapelser (exempelvis Pal.

Barberini) och fullbordas afmästare sådana som Carlo Rainaldi och Fran-

cesco Borromini, hvilka så att säga bringa in barockens jäsningsämne i

den tunga byggnadsdegen. Dessa senare arkitekter eftersträfva pittoreska

effekter på massverkans bekostnad, stark omväxling af ljus och skugga,

lifligare rörelse, i synnerhet genom ökad betoning af vertikallederna.

Mera oberoende af dessa allmänna stilströmningar står Lorenzo

Bernini. Med kännedom om hans rörelsefyllda, starkt måleriska skulp-

turverk skulle man vänta, att äfven i hans arkitektoniska skapelser finna

en pittoresk upplösning af byggnadsmassan, spänning och rörelse i bygg-

nadslederna. Detta är emellertid ingalunda förhållandet hos Bernini. Han
följer i sina arkitekturverk från mogna år tämligen renodlade klassi-
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45. Palazzo del commendatore di Santo Spirito, enligt gravyr ae Giov. Batt. Falda.
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46. Palazzo Verospi (ombyggdt bör Credito Italiano), enligt gravyr ae Giov. Batt. Falda.





49- De tre nedre våningarna af Riksbankshusets fasad mot Järntorget.





cistiska principer. Man behöfver ej gå till en så ovanligt klassisk ska-

pelse som S. Peters kolonnader för att finna detta; de kupoltäckta rund-

kyrkorna i Ariccia och Castel Gandolfo visa, huru framgångsrikt Bernini

ansluter sig till klassiska grundformer, och äfven S. Andrea del Quirinale

i Rom är, trots den ovala planen, en jämförelsevis strängt behärskad

byggnad med klassicistisk pilasterordning. Det är genom den rika figur-

skulpturen den får en lifligare barockprägel. — På sina palatsfasader an-

vänder Bernini med förkärlek den stora pilasterordningen; bästa exemplet

härpå är Pal. Odescalchi (senare utvidgadt). På Pal. Ludovisi (Monteci-

torio) äro de stora pilastrarna inskränkta till midtpartiets hörn, på Pal.

del propaganda fide äro de förenklade till lisener. Det är i alla hän-

delser synnerligen anmärkningsvärdt, att Bernini i barockens Rom an-

vänder ett liknande klassicistiskt fasadsystem som Palladio utvecklade,

ehuruväl med en något rikare detalj utbildning.

Berninis elever vittna också tydligt om att mästaren förde in dem

i en helt annan riktning än den romerska senbarockens. Deras arbeten

präglas af sträfvan efter jämnmått och monumental kraft snarare än

effektfull omväxlingsrikedom, och mer än hittills komma hos dem klas-

siska kolonn- och pilasterordningar till heders. Bland dem må här endast

erinras om Giovan Antonio och Mattia de Rossi samt framför allt om
Carlo Fontana, den begynnande 1700-tals klassicismens hufvudmästare.

Dessa Berninielever hafva dessutom sitt särskilda intresse för oss,

emedan de hörde till den yngre Tessins närmaste personliga umgänge

under hans vistelse i Rom vid medlet af 1670-talet. Det är deras stilrikt-

ning, som direkt återspeglas i den yngre Tessins större byggnader, ja,

delvis redan i den gamle Tessins senare skapelser genom förmedling

af ritningar och beskrifningar, som sonen hemsände från Rom. Det

kan därför äfven äga sitt intresse att i detta sammanhang anföra ett

yttrande af den yngre Tessin rörande hans studier i Rom. Han skrifver:

»Igenom det tillträde jag wandt hoos dem, som utij wettenskaper mäst

woro därsammastädes renommerade, så haar jag och min störste kund-

skap därutinnan att tillskrifwa Cavalier Bernini jempte Cavalier Fontana,

och serdeles den första, som utij många siecler hwarcken sin lijke hafft,

ej heller så lätt hafwandes warder, som hans många werck nogsampt

betyga, hwilcken och med een serdehles åhuga och omwördnadh gaf mig
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all den oplyssning jag kunde åstunda, så wähl utij wahlet af dee bästa

wärcken som utij censurerande utaf de deseiner, som jag sielf till min

estude formerade.»

Det var den Berniniska arkitekturens stränga grundprinciper och

klassiska anda, som öfverfördes till Sverige genom Tessin. Först i denna

speciella form blef det italienska inflytandet öfvervägande här för en

tid. Men riksbanksbyggnaden tillhör åtminstone delvis en tidigare epok.

Till jämförelse med dess fasad afbilda vi här ett par romerska palats

från början af 1600-talet. Tidskaraktären framträder tydligast, då vi

låna afbildningarna ur Faldas ofvannämnda gravyrverk, som öfver

hufvud erbjuder ett rikt material af antydd art. Vi finna där flere fasader

med i hufvudsak samma system, som vi sett på riksbankshuset, men
byggnadernas proportioner äro i regel helt olika. Äfven då det är fråga

om mindre byggnader med ringa antal fönsteraxlar— såsom exempelvis

Onorio Lunghis Palazzo Verospi — är horisontaldimensionen starkare

utvecklad än höjddimensionen i motsats till hvad som är förhål-

landet på riksbankshuset. I de allra flesta fall är detta synnerligen långt

drifvet. Ju mera utrymme man behöfver, desto mera bygger man på

bredden. Palazzo Ruspoli— afBartolommeo Ammanati— med 1 9 fönster-

axlar torde vara det kraftigaste vittnesbördet om den romerska baroc-

kens horisontaltendens, som för närvarande återstår, såvida man icke

vill anföra Palazzo Borgheses i olika repriser uppförda och betydligt

svängda fasad. På Tessins tid funnos flera; själf har han med sin slotts-

fasad visat, hvad som i detta afseende kan åstadkommas. Såsom bely-

sande exempel må ytterligare erinras om Palazzo Altemps af Martino

Lunghi — med liknande rustikaportal som på riksbanken— samt om Pa-

lazzo del commendatore di Santo Spirito af Ottaviano Mascherini, hvilkets

portal visar ännu närmare öfverensstämmelse med den svenska byggnadens.

I båda fallen användas doriska pilastrar, klädda med rustika, ur hvilken

de enkla kapitälen stiga upp, bärande ett entablement med starkt skug-

gande gesims. Fönstren på det romerska palatset äro äfven såväl i

bottenvåningen som i hufvudvåningen af samma typ som på det tes-

sinska, ehuru försedda med något enklare öfverstycken. En betecknande

skillnad framstår emellertid, om man jämför fönstrens förhållande till

murytan med samma förhållande på riksbankshuset. På det romerska
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palatset äro murintervallerna betydligt bredare än fönstren
; på den stock-

holmska byggnaden är förhållandet omvändt— en naturlig konsekvens af

olika klimat- och ljusförhållanden (jfr plansch). I förening med den betonade

vertikalismen i fasadens resning är det just denna ökning af fönstervidden

och ty åtföljande minskning af murmassan, som medföra ett väsentligen

olika konstnärligt intryck af den svenska och den italienska byggnaden.

Det har för öfrigt i följd af tomtens beskaffenhet och läge varit syn-

nerligen svårt för den nordiske arkitekten att låta denna fasad framträda

JP.ALAZZO DELl! ILL? ET ECC^JIODVCA ALlEMPi NEL JUONE Dl FONTB AR.CHJT£TTVRa DI MARTINO LVNGHI IL VtCCHIO

Palazzo Altemps enligt Faldas gravyr.

med en liknande prägel af bredd och massverkan, som är utmärkande

för den romerska barockens skapelser. Och dessutom har väl den

gamle Tessins proportionskänsla haft litet svårt att gå med på de rent

romerska fordringarna, som naturligtvis i främsta rummet kräfde full-

ständig frigörelse från den byggnadsstil, som härskade i det nya husets

närmaste omgifningar. Vill man ha ett någorlunda italienskt intryck af

bankens fasad, så gäller det, att antingen tänka sig densamma utvidgad på
bredden eller också afklippt på höjden. Men genom en sådan förändring af

hufvuddimensionerna framstår äfven den starka inskränkningen af mur-

ytorna i förhållande till fönstren så mycket tydligare.

Man måste fråga sig med en viss förvåning, om den gamle Tes-

sin verkligen helt och hållet bestämt riksbankshusets öfvervägande ro-
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merska stilkaraktär. De profanbyggnader, som vi i det föregående lärt

känna af honom, förete dock ett helt annat formspråk. I början behand-

lar han ju fasaderna med tämligen rik dekoration, sedan öfvergår han till

klassicistiska pilasterordningar, men de specifikt romerska barockmön-

stren har han egentligen blott tillämpat i kyrkofasader. Han anknyter

enligt hvad vi sett närmast vid holländska arkitekturprinciper och ger

för öfrigt uttryck åt en viss besvikelse öfver .byggnadskonsten i Rom.
Af rent stilistiska skäl kunde man sålunda känna sig böjd att an-

taga, att den yngre Tessin åtminstone delvis medverkat vid utarbetandet

af riksbankshusets fasadsystem. År 1676, då byggnaden börjades i

Stockholm, vistades den unge Tessin sedan tre år tillbaka i Rom, men
hade då redan gjort sig väl känd såsom arkitekt äfven i hemlandet.

Det framgår bl. a. däraf, att han samma år utnämndes till kungl. hof-

arkitekt med tillåtelse att fortfarande vistas utomlands, ehuru han upp-

bar lön. I den kungl. fullmakten heter det: »hälst Wi förnummit hafwom,

att I till den perfection och förfarenhet redan komne äre, att eder nu

intet annat felar, än en stadig öfning och ett visst embete, hvarvid I

kunnen få tillfälle att gifwa prof på eder skicklighet och wisa edert

arbetes frukt.»

Säkerligen hade höga vederbörande fått kännedom om Tessins för-

måga genom studier och byggnadsförslag, som han hemsändt från

Italien, och att det härvid äfven var fråga om svenska planer kunna

vi taga för gifvet. Korrespondensen mellan den gamle rådmannen i

Stockholm och den unge konstnären i Rom var tydligen rätt liflig,

ehuru vi endast äga i behåll brefven från det första året i Rom (1673).

Där talar Tessin bl. a. om att han aftecknat den stora trappan i Vati-

kanen (scala regia?), trappan i Palazzo Gaetani och åtskilliga andra

byggnadsverk ; intressant är äfven att höra att han afskrifvit »discour-

ser» af Carlo Fontana och Martino Lunghi. Den förstnämnde konst-

nären var ju jämte Bernini hans specielle lärare och vän, tack vare

drottning Kristinas rekommendation. Utom teckningar sänder han fadern

gravyrverk och arkitekturtraktater, bland dem Ferrerios och Faldas >Pa-

lazzi di Roma».

Det vore sålunda knappast öfverraskande, om den unge Tessin

redan i Rom gjort några ritningar till riksbankshuset, eller åtminstone
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SO. Vignola: Portal på Caprarola. 51. Nic. Tessin d. ä.: Portal till

Riksbankshuset. Nationalmuseum.

Hårleman: Teckning till fönster 53. Nic. Tessin d. y.: Teckning till fönster

i hufvudvåningen mot Skeppsbron. i hufvudvåningen mot Järntorget.

Riksbankshuset.

52— 53 Nationalmuseum.





till vissa delar af byggnaden, med ledning af underrättelser han mot-

tagit från fadern. Dessutom förtjänar äfven i detta sammanhang erin-

ras om, att han var på ett kort besök i hemlandet år 1677, hvarefter

han ånyo begaf sig utomlands, nu till England och Frankrike. Emel-

lertid ha vi inga bevis

för att den yngre Tessin

medverkat vid affattande

af ritningen till det ur-

sprungliga riksbankshu-

set, och ett sådant anta-

gande är ej heller nöd-

vändigt för att förklara

fasadens italienska karak-

tär. Han har nämligen

efter all sannolikhet se-

nare gjort tillägg, hvil-

ka i hög grad bidraga att

modifiera dess ursprung-

liga utseende.

Af den dokumenta-

riska byggnadshistorien

framgår, att alla de stora

fönsteromfattningarna ic-

ke utfördes under den

första byggnadsperioden

(1676—86): i räkningarna

specificeras endast fyra

sandstensramar till fön-

stren. Senare (år .1735)

hänvisas äfven till räkenskaperna för åren 1708—09 (icke till 1670-ta-

lets böcker), då man önskar kontrollera hvad de tidigare fönstren kostat.

Det ena med det andra ger oss skäl att antaga, att de italienska fönstren

tillkommit först under den yngre Tessins ledning. Från början hade tro-

ligen bankohuset på fasaden mot Järntorget likaväl som på sidofasaderna

helt enkla fönster med släta, oprofilerade ramar.

Riksbankshusets portal. Ritning af N. Blanck.

13 — 122245. Siren, Gamla Stockkolmshus . II. 97



För »porten» lyfter däremot Anders Brokamp år 1678 200 dir

smt, hvilket knappast kan tolkas annorlunda än såsom bevis för att den

stora portalen då var utförd. Därmed är dock icke uteslutet, att den

yngre Tessin lämnat särskild ritning till detta parti, som sedan äfven

varit bestämmande för

bottenvåningens fönster-

omfattningar. Den ovan-

ligt kraftfulla porten är

en trogen kopia af huf-

vudportalen på slottet

Caprarola: ett af Vig-

nolas mest bekanta verk,

som äfven Tessin ägnat

noggranna studier. Han

har gjort särskilda an-

teckningar om Caprarola

och hade naturligtvis då

äfven tillfälle att afteck-

naden monumentala por-

ten. Men icke heller detta

var strängt taget nödvän-

digt,ty portalen finnes gra-

verad i Vignolas mycket

spridda och anlitade arki-

tekturtraktat. Detta tillvä-

gagångssätt, att direkt re-

producera ett inom fack-

kretsar väl kändt och be-

undradt arkitekturmotiv,

visar i sin mån, huru föga

man då för tiden lade an på något slags individuell originalitet, huru vil-

ligt man följde de stora, skolbildande arkitekturmönstren. 1 Det är också

med hänsyn till detta allmänna tillvägagångssätt, som vi med så mycket

1 En portal af alldeles samma typ finnes äfven på Palazzetto Späda i Rom, vanligen an-

taget såsom ett verk af Vignola.
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större skäl kunna peka på vissa allmänna motiv och principer, lånade

från utländska konstskolor, såsom bestämmande för Tessinernas arki-

tektoniska stil.

Utom den lätt färglagda teckningen af portalen ensam, hvilken

troligen är en arbetsritning af den gamle Tes-

sin, finnes i samlingen på Nationalmuseum en

större blyertsteckning, framställande portalen

och omgifvande fasadparti. Här äro äfven bot-

tenvåningens fönsteromfattningar utförda,lika-

så sockeln och hörnkedjorna. Det förefaller som
om arkitekten sträfvat att utarbeta portalpar-

tiet till ännu mera dominerande verkan än det

faktiskt fått: en bekrönande segmentgafvel är

tecknad öfver det höga entablementet, och så-

som ett slags alternativförslag har han försökt

passa in en konsolburen balkong under midt-

fönstret. Motiven äro ju väl kända från ro-

merska barockpalats, där de ofta användts

till en starkare betoning af fasadens midt-

parti. Arkitekten måtte emellertid funnit, att

utrymmet på fasaden var för trångt för dessa

tillägg; äfven utan dem är trängseln mellan

portal- och fönsteromfattningar kännbar. Det

har icke alldeles ostrafifadt gått för sig att

förse den enkla fasaden med lånade, monu-
mentala pålägg.

Fönstren i bottenvåningen äro troligen

utbildade med ledning af portalarkitekturens

motiv, åtminstone gäller detta om de bekrö-

nande delarna, som ju i hufvudsak upprepa

portalens entablement. Fullt identiska fönster på något italienskt

palats känner jag icke, men elementen återfinnas flerstädes. Tessin

har själf aftecknat fönster på Palazzo Falconieri, omfattade med do-

riska pilastrar och högt, krönande entablement. Man saknar endast de

strålformigt ställda (i öfverliggaren insatta) kvaderstenarna; dessa åter-

Riksbankshusets gårdsfasad.
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Riksbankshuset. Plan af bottenvåningen.

finnas på andra håll, exempelvis påPalazzo Lanfreducci i Pisa. Den öfre

våningens enklare fönsteromfattningar förete en viss frändskap med
fönstren på Lateranpalatset, som Tessin äfven aftecknat.

Gården byggdes ju först efter den gamle Tessins död, men dess

proportioner voro dock i hufvudsak angifna redan genom det första

huset. Indelningssystemet, som här tillämpas, är kanske ännu renare

italienskt än fasadens, men gårdsinteriören är så trång, att dess ar-

kitektur knappast förmår göra sig fullt gällande. Man kan öfver hufvud

icke få någon riktig öfverblick af systemet annat än från mellanvå-

ningens fönster.

Pilasterordningarna äro använda i öfverensstämmelse med hvad

som plägar vara förhållandet på de tidigare romerska barockpalatsen.

På den höga sockeln stå sålunda doriska pilastrar (två på hvarje sida

jämte halfverade hörnpilastrar); fälten mellan dem äro på gårdens kort-

sidor upptagna af rundbågsfönster, omfattade med släta bågar. Öfver

en smal gesims följer en mezzaninvåning, indelad med lisener, sedan

åter en gesims, hvarefter en hög ättika, på hvilken slutligen de jo-

niska pilastrarna, som uppbära arkitrav och konsolgesims, resa sig.

Arkitekten har synbarligen gjort sig möda att icke rubba pilastrarnas

regelmässiga proportioner och äfven känt det ödeläggande resultat, som

hade uppstått, om han på dessa smala fasader hade fortsatt med pilaster-

ordningarna ända upp i höjden. Han har i stället samlat de nedre

våningarna till en enhetlig, rytmisk proportionsverkan genom att dela

af byggnaden medelst den kraftigt framspringande gesimsen på kon-
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Parti af trappuppgången i den äldre

byggnaden.

57. Parti af gårdsfasaderna.

Norra korridoren i hufvudvåningen 59- Korridoren från vestibulen i

I DEN ÄLDRE BYGGNADEN. ÄLDRE BYGGNADEN.
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Riksbankshuset. Plan af mezzaninvåningen.

soler. Det betyder icke så mycket, om den öfversta våningen därige-

nom prisgifvits, ty den är i alla händelser nästan omöjlig att se ned-

ifrån. Hufvudpartierna äro samlade; linjerytmiken framstår förnäm och

enhetlig, ehuruväl de ytterst sammanträngda dimensionerna på ett känn-

bart sätt rest hinder i vägen för utvecklande af det monumentala in-

delningssystemets specifika effekt. Kommer man med italienska före-

bilder i minnet, så verkar denna gård onekligen en smula dockskåps-

aktig: här råder en brist på utrymme, som icke låter arkitektens kom-

positionstankar fullständigt klinga ut. Detsamma är förhållandet i flera

andra partier af samma byggnad, exempelvis i de nätta, tunnhvälfda

trapporna och de krysshvälfda korridorerna, som omge gården på två

sidor. Motiven äro öfverallt förnäma och behandlade med anmärknings-

värd renhet, men i följd af det trånga utrymmet förefalla proportio-

nerna ofta något tryckta, formerna en smula klumpiga.

Först genom tillbyggnaden vid början af 1700-talet blef huset in-

vändigt fullt trafikabelt. Tidigare fanns ju endast den mycket trånga och

branta vindeltrappan i sydöstra hörnet. Nu utfördes i den nya, östra

flygeln en rak trappa, som stiger med två afsatser i hvarje våning.

Den är af enklaste slag och blott omkring i
3

/4 meter bred, men rätt

bekväm med sin långsamma stigning. Små krysshvalf täcka hvilplanen

;

för öfrigt tunnhvalf. Vid sidan af trappan (mot gården) och likaså på

norra sidan om gården löpa i alla våningarna smala korridorer

med krysshvalf. Dessa korridorer, som förmedla trafiken till rummen på

södra och västra sidan, äro numera den gamla byggnadens arkitektoniskt
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mest tilltalande partier; särskildt gäller det om de norra korridorerna i

mezzaninvåningen och i våningen två trappor upp, där bågarna öppna

sig mot bakomliggande rum, och den midtersta arkaden motsvaras af

ett stort bågfönster mot gården.

Det är sålunda kring den centrala gården som rummen grupperas.

I regel ligga på norra sidan — i det äldsta huset — två större rum i

midten och två mindre på hvardera sidan om detta. Östra sidan upp-

tages, som sagdt, af trappan och korridoren. På västra sidan finnas

åter ett par mindre rum; i söder två rum jämte garderober och förbin-

delsegång. Plananordningen är i hufvudsak densamma en, två och tre

trappor upp. Rummen ha också för det mesta bibehållit sin gamla

form, men äro beröfvade all dekoration, spisar o. dyl., som hört till den

ursprungliga inredningen. Den stora sessionssalen tre trappor upp har

fått en ny, rätt stilfull dekoration under senare hälften af 1700-talet.

Väggfälten äro dekorerade med girlander, målade på väf, och öfver

dörrarna äro grupper af putti, utförda i målning och gips. — Mezzanin-

våningens rum hafva i allmänhet numera den genuinaste karaktären,

tack vare sina gamla hvalf och frånvaron af ämbetsrumsinredningar.

Det gäller särskildt om de vackra rum, som bebos af vaktmästaren,

samt om hans väldiga garderob, där hvalfven bäras af en stor pelare,

ställd midt i rummet.

Bottenvåningens vestibul är dock det bäst bibehållna partiet afhusets

inre arkitektur. Här återkommer samma klassiska indelningsmotiv som

på kortsidornas gårdsfasader, t. o. m. något rikare utveckladt. Doriska

pilastrar— fördubblade på frontsidan — bära ett högt entablement. Mellan

dem öppna sig bågar, dels öfver den stora hufvudportalen, som stänges

med en vacker gallergrind, dels öfver mindre sidodörrar. Öfver bjälk-

laget följa större, koncentriska bågar i mezzaninvåningens höjd: ett

synnerligen verkningsfullt motiv, som ju hör till renässansens ständigt

fortlefvande förråd. Sidofälten mellan pilastrarna och hörnen indelas

med nischer, resp. dörrar och fönster. Rummet sträcker sig genom två

våningar och täckes med en kupig takspegel på stickkappor. En stor

kartusch, bestående af musslor, palmblad och girlandfestoner, är upp-

satt öfver hufvudingången samt enklare musselfyllnader i bågfälten öfver

sidoväggarnas dörrar. Dessa ornamentala partier visa redan så pass
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utvecklade stilformer, att de knappast kunna antagas vara utförda förr-

än vid början af 1700-talet, i samband med husets komplettering och

utsmyckning i öfrigt. Möjligtvis härleder sig äfven portens vackra

smidesgaller från samma tid. Några andra förnämare dekorativa de-

taljer finnas här icke. Inredningen gjordes öfver hufvud så enkel som
möjligt: det var ju knappt nog ändå, att huset efter en trettiosexårig

byggnadstid slutligen blef fullbordadt.

Snart visade det sig emellertid, att hvad man då lyckats åstad-

komma icke var tillräckligt för bankens behof.

Riksbankshusets vestibul.
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BILAGOR RÖRANDE RIKSBANKSHUSET.

DEN TIDIGARE BYGGNADEN.
(Riksens ständers Banco Bref 1672— 1741. Rådhusarkivet).

Höghwelborne Herre H. Ricks Rådh och Öfwer-

ståthållare; så och Edla och Welb:, Wijse och Högdtach-

tade, Ereborne och Welbetrodde H: Hrr samptlre Borg-

mästare och Rådh.

Eders Excellrz sampt Eder godha Herrar lährer förmodeligen wara uthj minnet,

huruledes wij för detta åthskillige reesor hafwe warit föranlåtne medh wåre skrifwellsser

them at anmodha, om något swar, angåendhe the ansökningar, som hoos them giordhe

ähre, om the skulle finna godt then destinerade byggnadhen wedh Järntorget forderligen

att sättia uthi wärcket, så at Banken emoot een skälig afgift kunde komma sigh deraf till

att betiena; effter som thet huset som till Banco för tijdhen bruukas wed wärcketz tilta-

gandhe will falla för trångdt, och man om et annat tienligare måste wara betänckt. Hwar
uppå wij her till doch icke kunnat erhålla någon effterrättelsse och swar, uthan Banken

måst stå uthj samma owissheet som tillförne. Och såssom fördenskuldh R:s Stender wedh

sidsthåldne Rickzdagh hafwa taget detta erendet uthi betänkiandhe, befinnandess nödigt att

wärcket medh' det forderligaste medh et annat tienligit huus på et eller annat sätt försees

och accommodera måtte, helst på then berörde orthen widh Järntorget, såssom hwilken

the ther till alldratienligast ansåge: Så hafwa the gifwet the ordres at man lijkwähl först

skulle ännu yttermere för ähn någon annan anstalt giordhes, söka till at inhempta E:s

Excellrtz och Eders gode Herres förklaringh herutinnan, om dhet wore något hopp at

staden skulle denna bygnadhen uppå ofwanberördhe orth, och thet så snart som Bankens

tarf fordrar, willia fullföllia at dhet till Bankens beqwemblige accomodiment skee kundhe:

Wij hafwe fördhenskuldh intet kunnat underlåtha at gifwa E:s Excelktz och Eder gode

H. Hrr sådant tillkiänna, medh tienst- och flitigh begiäran, the wille wara obeswäradhe at

medela oss heruthöfwer et cathegoriskt och tillförliteligit swar med det aldra första, huru

wijda Banken sig om bemrte huus, effter detta förslaget, kunde giöra försäkrat, och huru

snart det uthi slikt fall kundhe blifwa uthj tillståndh then samma at brukas. Om hwilket

wij så mycket inständigare Ers Excell: och Edher gode herrar ansööka; såssom wärketz

tillståndh icke något wijdare drögzmåhl her uthij kan tohla, och wij på det fallet at sta-

dhen icke skulle behaga lämpa detta huuset så snart som ähr nödigt till Bankens accom-

modement, måste wara omtänckte i tidh uppå någon annan tienligt lägenheet, på dhet
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werket elliest icke måtte ståå uthij längre owissheet eller på något sätt igenom det tilfallet

komma till at lijdha. Och befalle E:s Excelhtz sampt Eder godhe Herrar her medh Gudh

alzmechtigh tienst och wänligen, af Stockholm d. 19 October A:o 1675.

Eders Excelhtz sampt Eder godhe herrars

Undertienstligste och tienstwillige tienare

På samptlige K. Ridderskaps och Adels wägnar

Claes Flemingh. Johan Paulin Olivekrans.

Uppå samptl. Rijksens Presterskapz wägnar

Olaus Swebilius.

Uppå samptlig Rijksens Borgerskaps wägnar

P:r Trotzenfelt. Olaus Thegner.

Ânton Brodinus.

(Åthskillige Breef till Banken ankomne af Collegierne och andre ifrån Anno 1674 till

1677 inclusive. Riksbankens arkiv.)

d. 26 Junij 78 lefrerades Copia her present, i Conferencen

af til Magistraten på des begäran d. 15 Novemb. 1675

Högwälborne, Wälborne, Ehrewyrdige, Ehreborne

och Högachtade, högtährade Herrar Rijksens Stenders

widh Banco werket Fullmechtige.

Såsom Eder Högtährade Herrar har behagat en och annan gång förmedelst derass

skrifwelsser Hans Excell. H. Öfwer Ståthollaren sampt Oss anmoda om nogot swar an-

gående dhe ansökningar som hoos Hans Excell. och Oss giorde äro, om Wij skulle finna

godt den destinerade byggnaden widh Järntorget foderligen att sättia uthi werket, så at

Bancken emot en skählig affgifft kunde komma sigh der af till at betiena, effter som det

huset som till bemelte werck nu för tiden brukas, widh dess tilltagande will falla för

trångdt, hafwandes och Rijkzens Stender helst sedt det mehrbem:te werck widh Järntorget

accommoderas måtte; Altså kunne Wij eij underlåta detta wårt tienstwenlige swar här

med föllia låta, huru som Wij om ofwansagde ehrende medh Hans Excell. H:r Öfwer

Ståthollaren öfwerlagdt och nu mehra resolverat den längst för detta destinerade bygnaden

wid Järntorget med det foderligeste som nogon sin skee kan, fortsättia låta, helst emedan

wij skönie at detta importante och för Hans Kongl. Maij:t Fäderneslandet och conse-

quenter wår Stad Högnödige werck aldra beqwämligast och säkrast på den orten kan

blifwa betient, warandes wij så myckit willigare dess fulbordan at befodra som Rijksens

Stender sielfwe hafwa behagat låta hoos Oss her om ansökia; williandes wij widare medh
dhe högt:dhe Herrar correspondera om sielfwe fördelningen af dhe rum som till begge

Bankerne anslås skohle, såsom och nu straxt wid åkeföret den anstalt giöra, det dhe ma-

terialier som her till requireras i rättan tidh opkiöpas, intet twiflandes at ju dhe högtdhe

Herrar warda Oss med nogra medel effter handen bespringandes, som sedan uthi hyran

kunna blifwa decourterade, eller elliest bestelte, emedan här till itt anseenligit quantum
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fodras, och Staden nu för tiden icke sigh så af medel blotta kan. Om hwilket alt och

wijdare medh dhe högtährade Herrar genom nogre wisse personer af wårt medel öfwer-

läggias skall. Och wij befalle Eder Högt:dhe Herrar uthi den Högstes beskydh tienst-

wenligen. Stocholm d. 3 November A:o 1675.

Eder Högt:dhe Herrars

Tienstwilligste Tienare

: Borgmestare och Rådh

i Stockholm

(Riksens Ständers Bankobref. Rådhusarkivet.)

HÖGWELBORNE HERRE HR RIJKZ RÅDH OCH ÖFWERSTÅTHÅLLARE

;

E:s Excelhtz betacke wij på dhet hörsamste, för dhen Oss något för detta tillhanda

komne resolution och förklaring angående dhen destinerade bygnaden widh Jerntorget,

som dhenne Kongl. residentz staden nu mera på sigh tagit hafwer, till Bancens commo-

ditet och bruuk att fortsättia. Och som wij fuller här uppå reposere till Bancowärketz

säckre betienande, men lijkwell mer och mehr förspörie thes höge tarff, att blifwa i så

måtto med ett tienligit huus foderligen undsatt och accomoderat, så fördriste med een

särdeles undertiensteligh tillförsickt, utj E:s Exelhtz gunstige försårgh och umwårdnadh

yttermera recommendera en sådan wärketz angelägenheet, så att thenne bygnaden ju för

ju heller kunde blifwa till effecten befordrat: Såssom och ther hoos hörsambst att bedia,

om icke E:rs Excelhtz skulle behaga then disposition giöra, att Borgmestaren Welb: Petter

Trotzenfelt, och Rådmannen Welb. Nicodemus Tessin måtte förordnas, till att med Banken

öfwerläggia hwadh som wijdare här till kan fordras, sampt hafwa på stadssens wägner

allena att skaffa her medh och således en nogare curam sig åtaga öfwer dette wärketz

foderlige befrämjelsse; effter som Banken uppå stadsens anmodan, icke lärer sigh undraga,

att till dhen ända, på afräckning, giöra något förskott af medell, och H:r Borgmestaren

bäst ähr bekant, bådhe Bankens och stadens tarff och angelägenheet här wedh, Hr Råd-

mannen och sielfwa desseignen affattat hafwer till byggnaden; så att the för then skulldh

bem:te wärk, förmodeligen så myckit bättre till bägge delars åtnöije läre kunna befrämja

och utföra; hwilket wj dock allt utj E:rs Ex:tz högwijse och mognare omdömme tienstel.

hemstelle och befalle E:rs Ex:tz till all prosperitet och wällmågo utj dhens aldrahögstes

milderijka beskyd, stedsse effter wår plickt förblifwandes

E:rs Excelhtz

Undertienstligste och hörsameste tienare

Uppå samptlige K. Ridderskaps och Adels wägnar

Johan Paulin Olivekrans.

Uppå samptl. R. Presterskapz wägnar

Olaus Swebilius.

Uppå Riksen Borgerskapz wägnar

Olaus Thegner.
Anton Brodimes.
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(Åthskillige Breef till Banken ankomne af Collegierne och andre ifrån Anno 1674 till

1677 inclusive. Riksbankens arkiv.)

CARL ETC.

Wår synnerlige ynnest och nådige benägenheet medh Gudh Alzmechtigh: Oss ähr

Troo Man Rådh och Öfwerståthollare wijdh handen gifwit, att Capitenen af wårt Garde

Hastfer, tänker sällia sitt huus i wår Residentz Stadh Stockholm, såsom nu för Rijkssens

Ständers Banco ändoch med tijden een wiss lägenheet erfordras, och detta huset både

ligger beqwämt och haar stort uthrymme, iembwäl wij för wårt stall skuldh icke gerne

skulle willia att det igen i privat persohns händer komme; Ty hafwom wij Eder här medh
i nåder welat updraga, att I så wäl hoos Commissarierne af Rijksens Ständers Banco wille

begåå, som och såwijda Staden det wijdkommer disponera, det bem:te huus dher till kan

ehrhandlat blifwa, warandes ingen twifwel att Capitenen Hastfer fast icke på een termin

heela betalningen kunde föllia, sigh lätteligen till sådanne Conditioner lärer uthlåta, hwari-

genom kiöpet kan winna sin fullbordan och wij befallom Eder Gudh Alzmechtigh nådeligen.

Aff Wenersborgh d. 4 Decembr. 1675.

Carolus.

y. Rehnschiöld.

(Åthskillige Breef till Banken ankomne af Collegierne och andre ifrån Anno 1674 till

1677 inclusive. Riksbankens arkiv.)

present, d. 17 decemb. och upläst

för sampl. h. fulmechtige.

Edle och Wälb:ge Ehreborne och Wälbetrodde gode

Herrar samptl. Commissarier uti R. Ständers Banco etc.

Såsom Hans Kongl. Maij:t wår allernådigste Konungh och Herre hafwer behagat

genom des skrifwelse af dhen 4 hujus i nåder migh anbefalla, dhet jagh hooss Eder gode

Herrar, så wäll som dhenna Stadz Magistraten så wijda dhet Staden widhkommer skole

sökia att begåå, dhet Capiteins under Kongl. Maij:tz Garde Wälb. H. Hastferdz huus

måtte till Rijkzens Ständers Banco ophandlat blifwa, efter doch medh tijden någon sådan

bequämligh lägenheet till dhetta wärket nödwendigt synes fordras; altså till underdånigst

hörsamst föllie aff samma Kongl. Maij:tz Nådige ordres, öfwersänder jagh Eder gode Herrar

en Copia af högstbe:te Kongl. breffwet hwar aff dhe rummare behagade aftaga des inne-

håldh, medh wenl. begiäran, dhe sigh här öfwer medh dhet forderligaste skrifftekn uthlåta

och förklara welle, och hälst till dhet som kan lända Hans Kongl. Maij:t till Nådigste be-

hagh, och Banco wärket till nytta och fördel, på dhet jagh sädan dheras behagelige swar,

hoss Hans Kongl. Maij:tt i underdånigheet må kunna insinuera. Befallandes dhem här

medh under gudz nådige beskydd. Wenl. Stockholm dhen 14 Decemb. 1675.

Dhe gode Herrars

samptl. Commissariernes

beredwillige

Clas Rålamb

G. Tilas.
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RÄKENSKAPER RÖRANDE DEN FÖRSTA BANKOBYGGNADEN.
UTDRAG UR STOCKHOLMS STADS HUFVUDBÖCKER 1676—1687. 1

BANCO BYGGNINGENS BEKOSTNAD ÅHR 1676.

Debet Sillf. Mynt.

Cassa Rächningen Medh Stads Casseuren Nills Waller för denne post, som
der afskrifwes, för Diverse Arbetares, Dagswärcks, och Handtwärcks

follcks afbetahlningh 2,914 23 20

Änn afskrifwer Cassan för Allehanda Materialiers inkiöp till Banco Byggningen

åhr 1676 2,218 26 —
Byggnings Rächningen Medh Byggnings Skrifwaren Petter Tranman för denne

post, som Uthi Diverse Materialier der afskrifwes 549 5 8

Summa 5,682 23 4

Credit

Afflönings Staaten för denne Post, som H. Borgmästaren Wällb. H. Petter

Trotzenfellt, af Banco Materialerne bekommit och låtit sig decourtera å

Lönen efft. Byggnings Skrif:s Specification fol. 11 36 verificationerne 8 4

Byggnings Rächningen Medh Byggnings Skrifwaren Tranman för denne post,

hwilken i Materialier der optages såsom itt Låhn 10 26 16

Capitahl Rächningen, för denne Post, som till Banco Byggningens bekost-

nad, både i Materialier och allehanda Arbetsfollcks afbetahlning är opp-

gångit åhr 1676 5,663 24 12

Summa 5,682 23 4

DAGZ WÄRCKS FOLLCKS AFBETAHLNINGH.

9 Maij, Aprilis Månads Dagz Wärckz Lengd fol. 1718 verificationerne 101 24 16

1,498 27 6

PÅHLE ARBETE OCH DESS AFBETAHLNINGH.

15 Martij för Påhlning fol. 1760 verificationerne 39 28 16

277 7 16

SÅGARE ARBETE OCH DESS AFBETAHLNINGH.

11 Maij, Sågarelön för 16 st Spijror fol 5

KALLCK MÄTTNINGH OCH DESS AFBETAHLNINGH.

12 Junij, Mätarepenningar för 210 Läster il T uppmåhlt Kallck 19 22 8

30 30 8

1 Af räkenskaperna ha fullständigt upptagits blott sådana konton, som kunna ge någon

upplysning om pris för materialier, arbetslöner och dylikt af större intresse.
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EXTRAORDINARIE JNKIÖP. Sillf. Mynt.

19 Maij, för Embar, Stäfwor och Såår 4 9 8

ÅKARE LÖN SAMPT BÄRARE- OCH DRAGARE PENNINGAR FÖR ALLEHANDA SLAGZ
STEEN, TEGEHL OCH KALLCK.

3 Martij, Åkare Lön för 3,300 Grååsteen 88

234 6 4

SANDSTEENS HUGGNING OCH DESS AFBETAHLNINGH.

15 Junij, effter befallning och quittance för Sandsteens Huggning 66 21 8

371 28
SMEDZ ARBETES AFBETAHLNING.

27 Aug. Klensmedens Sahl Mest. Lorens änckia, effter Befallning quittance för

Galler, Hakar och Krampor 97

323 21 8

STEENHUGGAREN BROOKAMP.

bekommit för Steenhuggare arbete 166 21 8

MATERIALIERS INKIÖP TILL BANCO BYGGNINGEN MED H. RÅDMANNEN TESSIN.

23 Martij för 151 st. Påhlar ä io§ ö 50 10 16

20 st. Spijror å 91 ö 5 26 16

2 Tollft. Hallf bote bräder 3 10 16

8 Tollf. enckla 9 10 16

18 Aprilis 80 st. Påhlar å 131 ör 33 10 16

Dito 1 Cran lijna 10

6 fambn. Reep 8

2 Junij för 50 st. Ålands Stockar ä 6§ ö: 10 13 8

59 st. Påhlar å 7 ö:r 12 29

Den 10 Junij 92 st. Spijror å 91 ör 26 26 16

440 st. Ställningz bohmar 8

Den 26 Sept. 72 st. Biellkar 52 21 8

» 2 Octob. 21 st Spijror å 91 ö:r 6 4

» 5 Octob. 8,000 Lecht. Spijk 18 21 8

238 3 8
ALLEHANDA STEENS INKIÖP.

Den 25 Ap. 305 al. Sand steen 76

769 15 16

ALLEHANDA SLAGZ KALLCKS INKIÖP.

Den 9 Maij 11 Läster 71 T. Kallck 34 28

» 11 Dito 271 Läst. Kallck 91 21 8

» 22 Dito 13 Läst Kallck 34 21 8

1.034 4
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BRÄDERS JNKIÖP. Sillf. Mynt.

Den 26 Julij 10 Tollfift. bräder 11 21 8

» 18 Aug. 62 Tollffter bräder 69 24

9 Sept. 69 Tollffter Enckla [och] 6 Tollfft. Hallf botn bräd:r 85 24

167 25 8

(Stadshuset följer)

BANCO BYGGNADENS BEKOSTNINGH.

59 Tollfft. enckla Bräder ä 291 öre 54 2 16

5 Tollfft. Dito ä § öre 3 24

5,000 st. Lächt Spijk a 2* Dahl. 1,000 11 21 8

3,000 st. 5 tum Spijk ä 4* Dahl. 1,000 13 16

1,000 st. 7 tum Spijk 14

48,000 st. Murtegehl å 91 Dahl. 1,000 448

25 st. Tomma Tiärtunnor till Kallckballgior 4 5 8

549 5 8

BANCO BYGGNADENS BEKOSTNAD ÅHR 1677.

Debet Silfvermynt

Cassan med stads Casseuren Nils Waller afförer som allehanda materialiers

inkiöp arbets- och dagsvärksrächnings afbetalning är levererat och betalt för

Banco Byggningen 5,074 18

Byggningsräkningen med Byggningsskrifvaren Peter Hansson Traneman afförer

diverse materialier, som till Bancobyggningen kombne ähro ^ 540 6

Horns Tegelbruks Räckningh 242 21

Gullslagarmästaren Hans Lorens 107 10

5,964 24 8

Credit

Capitahl Rächningen för emotstående poster, denna Rächning att

saidera och sluuta 9 5,956 11 8

Herr Borgmästaren Trottzenfellts rächningh för några Materialier har

aff Bruket wijd Bancobyggningen bekommit och honom uppå dess

lön varda berächnade 301 8 13

5,964 24 8

HER RÅDMANNEN HÖGH ACHTADH NICODEMUS TESSIN. PRO ANNO 1677.

Debet.

Cassan medh Stads Casseuren Nillss Waller för denne post som H: Råd-

mannen af honom bekommit hafvver 712 16

Interesse aff denna offwanstående post effter H: Rådmannens förskrifningh

den 9 Octob: 1677 ifrån den 6 Octob: samma Åhr till den 6 Januarij 1678

ähr 5 åhr löper ä 8 pro Cento om åhret 14 8

Per Balance H: Rådmannen Högh Achtadh Nicodemus Tessin att fordra till

1 Jan:ij 1678 223 8

Credit.
95o

Afflönings Staaten Pro Anno 1677, crediterar och beståår H: Rådmannen till

Löhn för dess Beställning samma åhr 950 — —

I IO



DIVERSE MATERIALIERS JNKIÖP. Sillf. Mynt.

15 Feb: H: Borgemästaren Wällb: H: Petter Trottzenfellt låtit lefwerera

34,500 Tegehl, hwarföre är betallt 299

8 Sept. Aff Skute Skepparen Pehr Larsson för 6,400 Tegehl 49 2

27 dito H; Borgemästaren Trottzenfellt låtit lefwerera 37,400 Muurtegehl ... 260 29 16

608 31 16

SAND STEENS JNKIÖP.

22 Feb: för 55 al: Sandsteen 10 10

228 2 8

BRÄDERS JNKIÖP.

9 Aug. för 12 Tollffter enckla Bräder 15

KALLCKZ JNKIÖP.

15 Octob: Anders Hindersson ifrån Åland för 21 Läst: Kallck 98

Dito Jacob Jacobsson för 28 Läst: Kallck 130 21 8

668 10 16

JERNS JNKIÖP.

5 Julij. Hustro Barbro Samuellsdotter för 5 Sk® 17; 15: medelliern 54 30 16

5 Sept. H. Rådman Anders Johanss. f. 4 Sk® i ® fijnt Platt och fyrkantigt

iern

44

8 16

7 Nov. H. Rådman Hans Preuss för 4 Sk® i\ ® Stångeiern 43 14 16

142 22 —
ALLEHANDA SMIDES AFBETAHLNINGH.

7 Julij. Sahl Mest. Lorents Klensmeds änckia för Smeds arbete 233 10 16

21 Aug. Groofsmeden Hans Tijhl 30

14 Dito Smeden Johan Mattson för 5 st. Jerngaller 112 8 16

18 Sept. Sahl. Mest. Lorents Klensmeds änckia för 5 st. Jerngaller och annat

Diverse 300

23 Dito Groofsmeden Hans Tijhl för Anckar och annat Diverse 60

735 19 8

SPIJKZ INKIÖP.

23 Oct. Borgaren Nillss Olufsson ifrån Askersund för 17,000 Lecht Spijk och

4,000 5-tumb Spijk 58 10 16

SPIJHROR, STOCKAR OCH ALLEHANDA WÄRCKES INKIÖP.

18 Julij för 5 st. Spijror af Inspektören Lars Bengtsson 3 17

27 Dito Hanss Andersson ifrån Åland för 50 st. Stockar 8 10 16

23 Aug. Hanss Tomasson if.Nygiähle för82st. Ställningz bohmar 3 27

13 Sept. för 54 st. Ställningz bohmar 7 7

22 29 16

I I I



FORSSELL DRAGARE- OCH BÄRARE LÖHN. Sillf. Mynt.

i Aug. Åkaren Anders Mattsson för 130 foot Gottlands Steen Kiöpta aff

Hans Golltsmitt 4 21 8

14 Aug. Michell Persson för 7,000 Tegehl ifrån Horns Tegehl bruk 6 13 8

26 Dito Michell Persson och dess Cammerater för 6,000 tegehls förssell ifrån

Grindh 5 16

8 Sept. 3:de qwinfollk bärarelön för 6,400 Tegehl uhr een Skuta upp till

Banco Byggningen .

:
. 1 5 8

75 17 8

MÄTARE PENNINGARS AFBETAHLNINGH FÖR KALLCKNING.

22 Nov 8 23

Dito för 15 1 Läst 1 14 8

Dito för 27 Läst 2 16 16

12 22 —
DIVERSE JNKIÖP.

9 Martij Roland Eliesson för Blyy 34 16

21 Junij Stakemakaren Hans Bierman för 12 st. Messingzknappar under dee

fremste fenstren 6

325 27 8

STEENHUGGAREN ANDERS BROOKAMPS RÄCHNINGH SOM H. RÅDMANNEN TESSIN MED HONOM
LIQUIDERAT HAFWER.

22 Maij för 2:ne st. Plint lister och 2:ne st. Skorsteenar 33 10 16

13 Junij för 4 st. fenster aff Gottlands steen 66 21 8

924 25 —
ALLEHANDA DAGZWÄRKZFOLLCKS AFFBETAHLNINGH.

1676 10 Martij någre aff Cronones Båttsmänn för Påhlningh 5

1,255 24 8

ASKESUNDS BORGARENS OLUFF BÖRGESSONS

Rächning, för denne post, som han har bekommit för allehanda sorter Spijk lef-

wererade A:o 1676 • 13 2 10 x 6

H:R JOHAN VON BREMERS RÄCHNING FÖR DENNE POST.

A:o 1676 Uptager Byggningz rächningen diverse sorter som hoos von Brehmer

tagna äro, hwarföre han och är balancerat till 1677, då han är betallt 32 24 16

H:R OLUFF TRUMMELLS RÄCHNINGH,

för denne post, emädan han A:o 1676 har lefwererat Biellkar och Timmer-

stockar, som Byggningzskrifwaren Tranman, i sin rächning då uptager,

och nu år 1677 äro betallte 57 2 l &

I 12



BIELLCKAR. Sillf. Mynt.

12 Julij Aff Nillss Carlsson ifrån Nya Carleby för 98 st. Biellckar 82 16

15 Octob. Aff Borgemästaren ifrån Christina:s Stadh för 68 st. Biellckar 69 4

14 Nov. Aff Marcus Persson ifrån dito för 20 st. Biellckar 31 4 12

22 Nov. Aff Inspectoren Claes Smidt 175 st. Biellckar 169 18

19 Julij Aff Oluff Trummell opphandlat 82 st. » 102 19

6 Nov. Aff Michell Markusson ifrån Jacobstadh 100 st. Biellckar 132 25 12

587 23 —

STOCKARS JNKIÖP SAMT SPÄRRAR OCH HAMMARBANDH.

24 Julij Aff Matts Andersson i Rörsta och Frösunda Sochn för 1 6 st. spärrar 421 8

Dito Aff Anders Oluffss. i Kinstad och Wallentuna Sochn för 4 st. Spärrar 26 16

Dito Aff Erich Persson i Häggsta och Öster Haninge Sochn 2 st. Hammarband 4 21 8

Dito Aff Lars Hökare 1 st. dito 2 10 16

Dito Aff Erich Mattss. i Wiwastby på Åland 1 Åhlands stugu 4 20 16

19 Julij Aff Erich Andersson i Öster Haninge och Tysteby för 3 st. Ham-

marband 8 14 12

2 Aug. Aff Anders Andersson i Öster Geta och Finneströms Sochn för 30

st. Stockar å 8 öre 7 16

7 st. Spärrar å 2§ öre 18 16

9 dito Aff Erich Tomsson i Gottby och Jummall S:n 30 st. Stockar 4 22

6 Sept. Aff Nillss Nillsson ifrån Finneström S:n för 133 st.stockar å 6 1 öre 27 22 16

13 Dito, Aff Anders Mattsson i Torp och Äckröo Sochn samt åtskillige andra,

opkiöpt 230 st. Stockar, smärre och större 46 20

15 Dito Affjöran Staffanss:n i Biörström och Finneström Sochn 89 st. Stockar 18 10 16

274 28 20
BRÄDERS JNNKIÖP.

14 Aug. Nillss Jönsson Black, bekommit för 57 Tollfft. dubbl. Bräder a2j
Dahl. sampt 194 Tollfft. Enkla å 1 Dahl. 5 3 öre giör 354 18 16

27 Dito Aff Måns Persson ifrån Hudwichzwalld 7 | Tollff. dubbl. Bräder 16 28

20 Junij Aff Erich Persson ifrån — 47 T. dubbla bräder å 2 Dahl. och 102

T. ennckla å 1 Dahl. 4 öre 208 24

1,110 9 8

KALLCKS JNKIÖP.

i Oct. Carll Bertillsson i Mörckla och Jummahl S:n 32 Läster K 149 10 16

383 21 8

BANCO BYGGNINGENS BEKOSTNADH.

44,500 st. Muurtegehl å 9^ Dahl 415 10 16

76 I Tollfft. enckl. Bräder 85 8

23 £ Tollfft Dito å 1 Dahl. 5^ 27 13 8

13 st. Biellkar å 15 al. å 2 öre 12 6

540 6

15 — 122245. Sirén, Gamla Stockhalmshus . It.



BANCO BYGGNADENS BEKOSTNAD ÅHR 1678.

Debet

Cassan medh Stads Casseuren Nillss Waller afförer, som för allehanda Sillf
-
Mynt-

Materialiers inkiöp, dagz wärcks och Embettsfollcks affbetahlning, är

utgifwit för Banko Byggningen åhr 1678 6,961 5 12

Hans Exell:s Her Bengt Horns Räch:g 604

Byggningz Rächningen Medh Byggningz Skrifwaren Petter Tranman, för

Diverse Materialier han låtit komma till Banco Byggningen 2,022 25 g T\

9.587 30 2i£

Credit

Capitahl Rächningen för posterne in Debito, denne Rächningh att saidera

och sluuta 9,587 30 21^

HER RÅDMANNEN NICODEMUS TESSIN FÖR ÅHR 1678.

Debet

Cassan medh Stadz Casseuren Nillss Waller afförer som H. Rådmannen
oppå Lönen bekommitt åhr 1678 950

Intresse aff 712 D:r 16 Sillf. Mynt effter H. Rådmannens förskrifning i

1677 årss Book, länte af Bancen, och ännu obetallte, med försäkring

af H. Rådmannen att imedlertijd bestå Interesset, som belöper ifrån d

6 Jan:ij 1678 till samma tijdh 1679 57

Per Balance att fordra till Åhr 1679. Nembl. uppå 1677 årss lön 166 8

uppå 1678 årss löhn 263 28 10 §

i,437 4 io|

Credit

Per Balance H. Rådmannen att fordra effter 1777 årss book 223 8

Afflöningzstaaten för Åhr 1678 Crediterar och beståår H. Rådmannen

till Lön och Tractamente samme Åhr n:n Sillfwermynt 950

Till föllie aff 1678 årss Staat niuter H. Rådmannen sin

Löhn uthi Caroliner effter berächningh, såsom dee gåå

och giälla; Alltså blifwer H. Rådmannen Crediterat för

det wärde, som 3 Caroliner mera gullit änn 1 D:r 16

Sillf. mynt. hwilcket belöper 263 28 10 § 1,213 28 10 f

1,437 4 io|

HANS EXELL:CE HER BENGT HORNS RÄCHNINGH.

Debet

Cassan, medh Casseuren Nillss Waller afförer

Per Balance, Hans Exellxe H. Bengt Horn att fordra som in Natura refun

deres böör 1,208 foot Steen

15

589

604 — —
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Credit

Banco Byggnadens Bekostnad för denne post. Slllf
-
Mynt -

Hans Exellxe Her Bengt Horn, länt åt Staden 1,208 foot Gottlands

Sandsteen efft. quitance, Så ehuruwäll, intet afftahl är giordt om wärdet,

uträchnas den effter gångbart prijs, till wij slu ä \ Dal. footen [f] 604

(Oläsligt, emedan bläcket från andra sidan slagit igenom).

BANCO BYGGNADENS BEKOSTNADH.

För allehanda Arbete wijd nya Banco Byggningen ähr effter skrefne poster uthlagde

och betallte som föllier

DAGZ WÄRCKZ FOLLCKZ AFFBETAHLNINGH.

30 Jan. Dec: månads dagz wärcks Lengd 11 44 16

2,681 21 8
KALLCKMÄTNINGZ AFBETAHLNINGH.

5 Dec. 01 uf Larsson Udd för 37 Läster opmätt Kallck 3 15

Dito för 75 Läster opmätt Kallck 7 1 16

10 16 16
EXTRAORDINARIE JNKIÖP.

6 Martii för Embar, Såår, Stäfwer Sampt Eek och Ask till Juhl och Axell

under Steenbiörn 1 23 8

19 Dito Nåhlemakaren Mest. Hans bekommit för gambla Kallck risseli han

förnyat haf:r 3 10 16

4 Julij för 8 Kan Tieru 21 8

5 23 8
BÄRARE OCH FORSELL LÖHN FÖR TEGEHL OCH KALCK.

9 Aprilis Tegehldrengarne wijd Grind Förssellöhn för 13,000 Tegehl ifrån

Horn 10 26 16

30 Dito Hust. Märta Hinrichz dotter, bärarelön för 3,000 Tegehl utuhr een Skuta

wijd Kornhamn 16

7 Maij Hust. Brita Staffansdotter med sine Cammerater för 6,000 Tegels

opbärande 1

11 Dito Nillss Olufsson Tegehldreng wijd Horn för 13,000 Muurtegehl der

ifrån 2 :ne gånger med Pråhmar och hijtå 26 1 10 26 16

000 00 00
SANDSTEENS HUGGNINGH OCH DESS AFBETAHLNING,

21 Martij Johan Blanck med sine Cammerater för 89 | aln Sandsteen dee hug-

git hafwa 44 28

SMEDZ ARBETES AFBETAHLNINGH.

17 Maij Sahl. Mest Lorents Kleensmeds änckia för Div. Smedsarbete 333 10 16

442 10 16

t 15



GROOFSMEDZ ARBETES AFFBETAHLNINGH. Sillf. Mynt.

29 Aug. Grof Smeden Mester Hans Tijhl bekommit för Groof Smeds arbete

till Banco byggnaden effter inlefwererat rächningh 90

5 Dec. Änn för Diverse Groofsmeds arbete 153 10 16

243 10 16

MATERIALIERS INKIÖP TILL BANCO BYGGNINGEN.

JERNS AFFBETALNINGH.

12 April Her Rådman Anders Johansson för 4 sk® 13 'ffi Jern 47 7 16

4 Junij Her Rådmannen Hanss Preuss för 2 sk® 2 U Stånge Jern 22 ib

707 4
MUURTEGEHLS JNKIÖP.

30 Sept. Hindrich Hindersson för 6,400 Tegehl 51 6 8

7 Oct. Skute Skepparen Bengt Mattsson för 17,000 Tegehl 141 21 8

12 Oct. Her Borgemästaren Wällb. H. Petter Trottzenfelt för 38,000 Tegehl 314 31

507 26 16
KALLCKZ JNKIÖP.

27 Maij Per Ersson från Åhland och Lembeland Sochn för 22 Läster Kallck 60 16

414 20
ALLEHANDA STEENSS JNKIÖP.

12 April Cammereraren Gustaf Carell för 190 foot Gottlands steen 95

4 Junij Änn för 388 foot Gottlands steen 194

4 Julij Sammal. för 164 foot Gottlands steen 82

30 Julij Hindrich Strand för 200 foot Steen 100

5 Sept. Sammal. för 200 foot Steen 95 27

4 Maij Johan Andersson från Frötuna för 30 aln Sandsteen 8 4

23 dito Anderss Månsson ifrån Siduby och Frötuna Sochn för 31^ al. Sand-

steen 9 4

12 Nov. Anders Mårtensson ifrån Frötuna Sochn och Giäduby för 7 st. Trappe-

steenar 7

59i 3
BLYYS JNKIÖP.

6 Martij Roland Eliesson för 2 Sk® Blyy 36 21 8

REEP OCH TROSSARS JNKIÖP.

23 Aug. Reepslagaren Johan Brunckhoff för 10 ® Togh 23

TRÄWÄRCKES JNKIÖP.

20 April Hanss Hanss. ifrån Åland och Äckröö S:n 10 st. Ålands stockar... 1 14 16

27 Sept. Borgaren Weslam Smitt för 33 Tollfft. 7 st. bräder 67 5 8

5 Dec. Sammal. för 2 st. Wagnskott 9 10 16

14 Nov. Anderss Onckell för 42 st. Ryssematter 9 20

87 18 16

Il6



SNICKAREN MESTER DANIELL HENSSLERS RÄCHNINGH Sillf. Mynt.

för fölliande poster, som han uppå dess giorde Arbete till Banco Byggningen

bekommit.

19 Maij 23 10 16

13 Aug 33 10 16

19 Sept 33 10 16

3 Octob 33 i" 16

123 10 16

STEENHUGGAREN MESTER ANDERS BROOKAMPS RÄCHNINGH

för fölliande poster, som han oppå dess förtiänte Arbete wijd Banco Byggnaden bekom-

mit hafwer

För Porten, som Ähr betingat till 200 D:r s. m.

21 Febr 100

17 Maij 100

200

För Trappan och annat Arbete som är fullkomnat 1679 bekommit på Rächningh

30 Julij 133 10 16

600 00 00

BANCO BYGGNADENS BEKOSTNAD. ÅHR 1679.

Debet. Sillf. Mynt.

Cassan medh Stadz Casseuren Nills Waller afförer, som till allehanda Ma-

terialiers inkiöp samt Arbetes och Dagzwärcksfollcks afbetahlning är lef-

wererat och betallt för Banco Byggningen 8606 9 16

Byggningz Rächningen med byggningz skrifwaren Petter Tranman, afförer

Diverse Materialier till Banco byggnaden 76 30 14!

Rådmannen Hans Preusses rächning, afförer som han af tillwärkningen wid

Horns Tegehl bruuk låtit föllia till Banco Byggnaden 224

8,907 8 6§

Credit.

Capital Rächningen för Posterne in Debito denna rächning att Saidera och

sluta 8,907 8 6

1

RÅDMANNEN NICODEMUS THESSIN FÖR ÅHR 1679.

Debet.

Cassan Medh Casseuren Nills Waller afförer, som H. Rådmannen uppå lön-

nen bekommit åhr 1679 712 16

Änn, som för H. Rådmannens rächning är insatt uti Södr Mallms Stads-

kiällare, som itt redebart Capitahl 200

Per Balance, H. Rådmannen att fordra Till nästkommande åhr 1680, Nembl.

Uppå 1677 åhrs löhn 166 8

1686 24 21g
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Credit. Sillf. Mynt.

Per Balance, att fordra efter 1678 års book, Nembl.

Uppå 1677 åhrs löhn 166 8

1678 » » 263 28 iof 430 4 IO |

AfTlöningz Staten för Åhr 1679, Crediterar H. Rådmannen till

löhn samma åhr Sillf. Mynt 950

Till föllie af 1678 årss Staat niuter H. Rådmannen sin löhn

uthi Caroliner eller berächning som dhe gå och giälla; Alltså

blif:r H. Rådmannen Crediterat för dhet wärde som 3 Ca-

roliner mera gullit än 1 dahl. 16 Sillf. M. som belöper 263 28 io| I2I ^ 28 io|

Afskrifnings Poster.

Såsom dhet är uthi 1677 och 1678 års böcker H. Rådmannen efft förskrif-

ning uppå berächnadt, fem fierdedels åhrs Interesse af 712 dahl. 16 S. m.

Capitahl, upnegotierat A:o 1677 till lönens afbetahlningh; och Magistraten

sedermera har behagat igenom dess resolution at förordna, dhet samma
Interesse icke meer än för \ åhr skall rächnas, alltså blifrr den öfrige af

Interesset för | åhr afskrifwen igen 42 24

1686 24 21

3

RÅDMANNEN HANSS PREUSS FÖR TILLWÄRKNINGEN AFF HORNS TEGEHLBRUUK A:0 1679.

Credit.

Banco Byggnadens Bekostnad.

Dagzwärks skrifwaren Lars Kinneman emottagit effter Qvittxe 22000 Tegehl

å gg dahl 205 10 16

Änn effter Qvittance 2000 Tegehl å 9b dahl 18 21 8

224

BANCO BYGGNADENS BEKÅSTNADH.

DAGZWÄRKZFOLLCKETZ AFBETAHLNINGH.

D. 13 Febr. Dec:s Månads A:o 1678 och Jan:ij 1679, åhrs Lengder 20 16

2,311 21 8

KALLKMÄTNING OCH DES AFBETAHLNING.

D. 10 Octob. Oluff Larsson Vdd för 20 Läst:r upmätt Kallck 1 26 16

Dito Sammahs för 34 Läst Kallck 3 6__
BÄRARE LÖHN FÖR KALLCK.

D. 8 Julij Hust. Kerstin Andersdotter med sine Cammerater för 10 L. Kallcks

upbärande 1 21 8

20 Aug. Sammaledes för 34 L 5 21 8

7 10 16

Il8



FÖR TEGEHLMIÖHLS STÖÖTNINGH. Sillf. Mynt.

D. 20 Maij Dagzwärckskarlen Johan fiskare, med sin Camrat för 7 T:rs stöötande 5 26 16

3 Junij. Sammaledes för 7 T:rs stöötande 5 2 6 16

Dito Item för 5 T:rs stöötande 458

72 16 —
TEGEHLFÖRSSELLS AFBETAHLNINGH.

17 Junij Hustru Malin Hansdotter med sine Cammerater för 8,000 st. Te-

gehls upbärande på Landet widh Corn-hambn 1 10 16

4 10 16

SÅGARE LÖHN.

13 Sept. för planckors söndersågande hoos Snickaren Dan. Heinssler 511 8

17 15 8

ALLEHANDA SMIDES AFBETAHLNINGH.

Mest. Hans Rohrman bekommit

3 April för ett Låås med gångiern 4 21 8

36 6 —
Dito MEST. PETTER KLOET BEKOMMIT.

13 Sept. för 6 st. Luckelåås med dess tillbehör 20

118 21 16

Dito MEST. MICHILL HANSSON.

17 Julij på afrächning bekommit 8

20 Sept. 13 st. förtendte fönsterbeslag 12

20

MEST. PETTER ERSSON.

1 Oct. för 16 paar Lucke och 4 p:r gångiern 23 10 16

20 Dec. » 4 » dörrbeslag och 104 st. windiern 5 24 —
29 2 16

MEST. JOHAN MATTSSON.

20 Sept. för 10 st. fönsterpåstar bekommit på afrächning 50

5 Nov. åthskilligdt arbete efft. rächn 80

130
MEST. MÅRTEN [SCHWENCKE].

13 Nov. för 32 st. fönsterramars beslående 18 213 —
20 Dec. för åthskilligdt smide 40

58 21 8
MEST. NILLS HANSON PLÅTSLAGARE.

4 Aug. för 4 st. Spiäll 9 io| —

II 9



SMEDEN MEST. ABRAHAN SCHULLTZ. Sillf. Mynt.

13 Nov. för giordt arbete effter rächningh 37 21 8

188 2 —
NOCH FÖLLIANDE ARBETE.

3 Dec. Kakellungzmakaren Mest. Hans Adam Khoman för en Kakellungz

upsättiande 25 6 16

STUCATOREN MEST. SIMON NAUCLEUS.

bekommit för sitt giorde arbete.

23 Maij bekommit till afrächning på Listan 33 10 16

520

MÅHLARE ARBETE.

8 Octob. Mest. Jacob Reich bekommit för sitt giorde arbete efft. befall-

ning och qvittans 100 — —

SNICKARE ARBETES AFBETAHLNINGH.

Mest. Daniel Heinssler bekom:t som föllier Nembl.

D. 30 Jan:ij resten för Fönsterkarmarna och Glasbågarna effter Rächning, be-

fallning och qvittans 83 10 16

27 Maij för 2:ne dörrars förfärdigande 20 — —
1 Julij för 4 st. dörrar bekommit 32 — —

29 dito för dörr karmar, fönsterbågar och döörar 63

543 25 16

GLAAS MEST. ARBETES AFBETAHLNINGH.

Glaas Mest. Gierdt Gierdes bekommit

D. 9 Octob. på afrächningh 66 21 8

20 Jan:ij 1680 resten på des arbete 139 5 8

205 26 16

KAPPARS INKIÖP.

D. 6 Maij Johan Scharenberg för 6 sk® 9 mk. Tack koppar 562 3 8

20 » Sammaks för 8 sk® Dito 746 21 8

30 Aug. I lijka måtto för 4 sk® Dito 374 3° I(>

1683 23 8

MESSINGZ TRÅDZ INKIÖP.

D. 4 Junij för 12 mk. messingz tråd 4

5 Sept. Johan Peersson för 32 mk. Dito 10

Dito Hindrich Kohl för 8 mk 2 21 8

23 » Lindhardt Mund förteringh 10 — —
21 Nov. Sammal:s för 1 <g> 2 mk 7 10 *6

34

I20



SMIDESLAGZ INKIÖP. Sillf. Mynt.

D. 3 Aprill Lars Kinneman till 6 T. Smideslagg 10

20 Maij Sammaledes 21 — —
3i

GIPS INKIÖP.

D. 13 Sept. Hans Anderssen för 7 T. Gips 31 16 —

BRÄDERS INKIÖP.

D. 3 Junij Otto Nillsson för 42 Tollfft. bräd 86

9 Julij Hans Ryttare för 140 » Dito 210 — —
26 Aug:ij Sammal. ia^ Tållfft, Dito 52 28 —

348 28 —
EKEPLANKORS INKIÖP.

D. 20 Aug:ij Jacob Michillsson för 640 al. Dito 160

14 Octob. H. Rådman Mårten Bunge för 52 Tållfft. bräder 112 21 8

272 21 8

ALLEHANDA STEENS INKIÖP.

D. 20 Maij bonden Anders Månsson ifrån Frötuna och Räfnäs för 68 al.

Sand gållf steen 8 16 —
26 Dito bonden Erich Persson ifrån Frötuna sochn och Siduby med dess

Cammerater för 68 al. Sand gållf steen 9 29 8

3 Junij bonden ifrån Räfnääs och Frötuna Sochn Nills Andersson för 36

al. Sand gållf steen r 5 20 —
Dito Oluf Nillsson i Frötuna Sochn och Räfznääs för 153 al. Dito... 22 10 —
Dito bonden ifrån Frötuna Sochn och Rårna by för 77 al:r Dito 11 22 16

5 Junij bonden ifrån Öhland, Högby Sochn Måns Swensson för 162 al.

Ölands gållfsteen 20 8 —
1 7 Junij bonden Per Ersson i Frötuna Sochn Siduby för 40 al:r Sandgollf-

sten 5 — —
19 Dito bonden Erich Olufsson i Sunwijk och Frötuna Sochn för 772 alm

huggen Sandgålfsten 19 12 —

671 15 —
MUHR TEGEHLS INKIÖP.

D. 19 Aug. borgemäst. Sahl. H. Petter Trotzenfellt för 8000 st. Dito 64

11 Sept. Kakellungzmakaren Mest. Wehlam Stårdell för 1450 st. Steen 58 — —
122

KALLCKS INKIÖP.

8 Julij bonden Hindrich Eskillsson ifrån Åhland, Salltwijks Sochn och

Iorteby för 10 läst Kallck 27 16 —
D. 13 Sept. Skepparen ifrån Lijfland och Dageröhn Tomas Möller för 34

läst. Kallck 136

163 16 —

16 - 122245. Sirén, Gamla Stockholmshus. II.
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IÄRNS INKIÖP. Sillf. Mynt.

14 Junij Johan Holm för 16 ffi 6 mk. Dito 8 5 —
23 Junij Johan Hedenström för 1 Skfg 6 <8 Jern 12 19 —
26 Aug:ij H. Rådman Anders Iohansson för 3 Sk<B> io\ ^ Iern 35 8 —
9 Octob. Pehr Bryngellsson Thegman för 1 SkS> 1^ 9? Dito , 9 21 8

65 21 8

STEENHUGGARE ARBETES AFBETAHLNINGH.

28 Jan:ij Steenhuggaren Anders Brokamp bekommit resten på des arbete 34 10 —

767 7 8

TILL NYA BANCO BYGNINGEN.

5 st. Biellckar 18 al. å if öre 5 5
—

32 st. Dito 16 al. a i| öre 29 10 16

3000 st. Muurtegehl å 93 dal. 1000 28 — —
1650 st. Dito ä 93 dal. 1000 14 14 22I

76 30 14I

BANCO BYGGNADENS BEKOSTNAD. ÅHR 1680.

Debet.

Cassan medh Casseuren Nillss Waller afförer, som till Banco Byggnadens

bekostnad, är lefwererat och betallt år 1680 4295 17 22

Hornss Tegehlbruuk 65 10 16

4,360 28 14

Credit.

Capitahl Rächningen för Posterne in Debito, denne Rächning att sluta 4,360 28 14

HER RÅDMANNEN NICODEMUS TESSIN.

Debet.

Cassan medh Casseuren Nills Waller afförer som Her Rådmannen uppå Lö-

nen bekommit åhr 1680 984

Per Balance att fordra till nästkommande åhr 740

Credit.

Per Balance Her Rådmannen att fordra Effter 1679 Arss book.

Uppå 1677 årss löhn 166 8

» 1678 » » 263 28 io|

» 1679 » » 344 4 io§

774 8 2\\

DAGZWÄRCKSFOLLCKZ AFBETAHLNINGH.

20 Jan. Enn lijten dagzwärcks Lengd f. 1679 1 21 8

472 25 8



TEGEHL FÖRSSELLS3 AFFBETAHLNINGH. Sillf. Mynt.

15 Maj för 2000 Tegehls förssell ifrån Hornss tegehlbruuk 1 21 8

KALLCKBÄRARE LÖÖN.

22 Julij för 57 Läster Kallcks Upbärande 9 16 —
SÅGARE LÖNSS AFFBETAHLNINGH.

26 April, för Plankor söndersågade hoos Daniell Henssler 2 2 16

9 10 16
GATULÄGGNINGZ AFFBETAHLNINGH.

19 Octob. för gatuläggning wijd Bancen 11 30 —
SMEDZ ARBETES AFFBETAHLNINGH.

Mester Hanss Rohrman bekommit.

19 Jän. för åttskilligt arbete effter Lengden 15 21 8

104 1
—

MESTER MÅRTEN SWENCKE BEKOMMIT

27 Martij för Diverse arbete effter Listan 71 21 8

117 29 8

MESTER PETTER KLOCK BEKOMMIT.

19 Martij för Luckelåås 55

ABRAHAM SCHULLTS.

2 Ap. för Diverse arbete effter Lengden m 21 8

MESTER HANS TIJHL.

19 Jan. efft. Specific 23 10 16

25 Maj Sammal:s 35

3 Dec. för åttskilligt arbete effter Lengden 20 22 —
79 — 16

MEST. JOHAN MATTSSON BEKOMMIT.

19 Maij för Div. arbete 32 — —
9 Octob. Sammal:s 11 21 8

43 21 8

JERNSS JNKIÖP.

18 Junij Jacob Mesterthun för 45 <ö? Jern 2 8 —

PLÅTTSLAGAREN NILLS HANSSON BEKOMMIT.

9 Dec. f. 3 st. Windspiel 6 16 —
JERN CRÄMAREN ANDERSS ANDERSSON, FÖR ALLEHANDA JERNREEDSKAP, BEKOMMIT.

18 Martij 13 Junij 315 15 —

WILLHELLM STURDELL.

f. 2:ne stycken Kackellugnar 42 10 16
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STEEN HUGGARE ARBETES AFFBETAHLNINGH. Sillf. Mynt.

Steenhuggaren Mest. Anderss Brookamp bekommit för

dess giorde arbete fölliande poster. Nembkn

19 Jan 85 8 —

682 2 8
MÅLARE ARBETES AFFBETAHLNINGH.

16 Martij Jacob Reich [Rick] ; 23 10 16

381 21 8

SNICKARE ARBETES AFFBETAHLNING.

Snickaren Daniell Henssler bekommit som effterföllier.

19 Jan 173 10 16

816 21 8

JÖRAN MÖLLER BEKOMMITT.

27 Jan 72

GLAASSMÄSTARE ARBETES AFFBETAHLNINGH.

26 Maij Gert Gerdes 88 4 —

ALLEHANDA STEENS INKIÖP.

6 April f. 99 al. sandsteen 22 23 —
19 Dito f. 8 st. sand trappst 13 10 16

258 21 16

STOCKARSS JNKIÖP.

24 Maij för 14 st. Åhlands stockar 1 18 16

BRÄDERS JNKIÖP.

15 Maij för 43^ Tollfft. Bräder 83 10 16

Dito för 16 Tollffter l botnbräder 40

12 Julij » 6 » 5 » , 13

1 Julij »21 » bräder 39 21 8

13 Julij för 30 tollfft. bräder 60

236
KALLCKZ INKIÖP.

23 Julij för 27 Läster Kallck 190

7 Octob. för 14 » » 37 'Q * 6

227 10 16
LÄROFFTZ JNKIÖP.

3 Dec. för 388 al. Lärfft 79 *4 —
28 Junij » 329 » Cannefass 68 17 8

147 3i 8
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BANCO BYGGNADENSS BEKOSTNAD. Sillf. Mynt.

Lars Kinneman, emottagit effter quittance till Bancobyggnaden 7,000 Tegehl

å 9^ dahl:r 65 10 16

Förlust aff det Tegehl, som Åhr 1680 är för mindre wärde sålldt, änn det in

Debito ähr oppfördt 20 25 4I

86 3 2of

BANCO BYGGNADENS BEKOSTNADH. ÅHR 168 1.

Debet. Sillf. Mynt.

Cassan medh Stadz Casseuren Nills Waller afförer 1666 8

Byggningz Rächningen medh Byggningz Skrifwaren Petter Tranman afförer 124 19 4I

1,790 27 4$
Credit.

Capitahl Rächningen för posterne in Debito, denne Rächningh att sluuta ... 1,790 27 45

DAGZ WÄRCKS FOLLKETS AFBETAHLNINGH.

D. 18 Martij Novemb. Månads Dagwärk Lengd 1680 32 18 —

199 28 —
SMEDZ ARBETES AFBETAHLNINGH.

D. 29 Martij Mest. Hans Mutzell för 8 st. Låås med gångiern f. 2949 48

96 18 16

SNICKARE ARBETES AFBETAHLNINGH.

D, 15 Martij f. 2955 100

11 Aprill Daniell Heinssler effter befallningh 56 21 8

3 Octob. Dito 12

13 Dec:s Hans Rohrman effter befallning och qvittxe 29 —-
—

197 21 8

KAKELLUNGZ MAKARE ARBETES AFBETAHLNINGH.

D. 18 Martij Welam Stordell effter bef. och qvittxe 30 15 8

13 Octob. Dito f. 2960 22 4 —
52 19 8

STEENS INKIÖP OCH STEENHUGGARE ARBETES AFBETAHLNINGH.

D. 26 Aug. Oluf Persson ifrån Öhland för 389 al. Sandsten f. 2961 44 28 8

18 Octob. Pehr Nillsson ifrån » f. 400 al. » 45 26 16

9 Dec. Anders Brokamp för 3 st. Spijsar 233 10 16

324 1 16
MÅHLARE ARBETES AFFBETAHLNINGH.

D. 11 Aprill. Mest. Petter Lindhullt effter befallning och qvittance f. 2964 30

KALLCKZ INKIÖP.

D. 9 Sept. Bonden Hinrich Hindersson ifrån Åhland för 7 läster Åhlands Kallck 18 21 8

14 Dito Nills Erichsson ifrån Åhland för 13 läster Kallck 34 21 8

53 10 16
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KALLCKZ BÄRARE LÖHN. Sillf. Mynt.

D. 15 Sept. 7 läster Kallcks bärare löhn 1 5 8

15 Dito 13 » » » f. 2968 2 9 16

3 15 —
ROLAND ELIESSON

D. 1 7 Junij för Åthskillige pertzedlar som äro komna till Banco- och Gille-

stugu byggnaderne effter Specification f. 2972 708 21 8

RÅDMANNEN NICODEMUS THESSIN.

Debet.

Cassan med Stadz Casseuren Nills Wall er afförer, som H. Rådmannen uppå

lönen bekommit 975

Per Balance, Sahl. Her Rådmannen Tessin att fordra till nästkommande åhr 1391 8 21

1

Summa in Debito 2366 8 21

3

Credit.

Per Balance H:r Rådmannen att fordra effter 1680 års book 740 8 2i|

Aflöningz Staten Crediterar och består H:r Rådmannen till löhn och under-

hålldh samma åhr Nembl.

Jfrån 1 Jan. till den 23 Maj, då Sal. Her Rådmamn genom döden är aff-

leden „ 376

Änn blifwer Her Rådmannen Crediterat för något Extraord. arbete, efft.

Magistratens resolution i 1680 årss book f. 2543 Summa aff 300 — —
Sahl. H. Rådmannens Änckefruus Nådåhr 950 — —

2366 8 2l\
ARCHITECT NICODEMUS TESSIN.

Debet.

Cassan med Casseuren Nillss Waller afförer, som han oppå Lönen be-

kommit 475

Per Balance att fordra till nästkommande åhr 475 — —
950

Credit.

Afflöningzstaten för åhr 1682 beståår honom till Lön och Unnerholld ... 950 — —
SAHL. HER RÅDMANNEN NICODEMUS TESSIN.

Debet.

Cassan med Casseuren Nillss Waller afförer, som Sahl Her Rådmannen

Tessins Änckefruu oppå emotstående fordran bekommit hafwer 475

Per Balance att fordra till nästkommande åhr 916 8 2\\

1,391 8 21

1

Credit.

Per Balance, Sahl. Her Rådmannen att fordra för 1681 I.39 1 8 21 \
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BANCO BYGGNADENS BEKOSTNAD. ÅHR 1682.

Debet. Sillf
-
M?n

Cassan med Casseuren Nilss Waller afförer 50 14 8

Änn afförer Cassan 797 21 12

Byggningz Rächningen med Byggningz Skrifwaren Petter Tranman 1

1

23 —
859 26 20

Credit.

Capitahl Rächningen för posterne in Debito 859 26 20

ARCHITECTEN NICODEMUS TESSIN BEKOMMIT OPPÅ SIN LÖHN.

22 Aug f. 4829 237 16 —
31 Oct f. 4840 237 16 —

SAHL. HER RÅDMANNEN TESSINS ÄNCKEFRUU BEKOMMIT.

13 Dec f. 5014 237 16 —
1 Julij f. 5015 237 16 —

475
BANCO BYGGNADENSS BEKOSTNADH.

för allehanda sorter Spijk till nya Banco Byggningen, effter Rächningh f. 5465 50 14 8

DIVERSE INKIÖP.

16 Feb. quittance för 5 <R dref f. 5,215 4 5 8

7 Feb. » för itt bryggekaar 4

2 Martij » t> 37 st. Knää och 4 lass Ekegrenar 13 10 16

Dito » » 2 » bryggekaar och 2 st. Ballior 7 — —
1 Dec. » » 3 » Stohlar Uti Archivo 8 — —

(optagas i 1681 årss byggningz Rächningh)

10 Junij » » 50 Knippor näfwer 12 16 —
Dito o » 2,700 st. Taaksteen 72 — —

1 Julij » » 2 bååtlaster Sandsten 7 — —
5 Dec. » » någre Kackellugnar f. 5223 13 10 16

141 10 16

JERNSS INKIÖP.

20 Junij quittance för 1 skffi 10 1 "8 bredt iern 17 13 8

15 Nov. » » 2 » 10 » fyrkant iern 18 28 16

21 Martij » » 2 » 17 » koppar, arbetat till eenbryggekittell f. 5226 446

482 10 —
BANCO BYGGNADENSS BEKOSTNADH. SAND STEENSS HUGGNINGH.

4 Julij Kantat 570 al. Sandsteen f. 5241 35 20 —
17 Oct. quittance för 254 al. gollfsteen 63 10 16

24 Oct. » » inpassat dito 5 2 16

104 1 8
KOPPARS INKIÖP TILL HUUSETTS BETÄCKNINGH.

4 Nov. quittance för 120 st. bläck, taakkoppar om 3 skfS 18. 16 f. 5244 367 21 8
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SNICKARE ARBETE. Sillf. Mynt.

7 Sept. quittance Snickaren Daniell Hensler för Porten till Bancen... f. 5245 20

SPIJK OCH JERN REDSKAPS INKIÖP.

fulij Jern Crämaren And. Anderss f. 5248 133 10 16

GLAASMÄSTARE ARBETE.

17 Aug. quittance Glaasmästaren Gerdt Gerdes rächning h f. 5250 53 30 16

MÅHLARE ARBETE.

17 Junij quittance Måhlaren Petter Lindhullt 7 30 16

KACKELLUGNS MAKARE ARBETE.

17 Oct. quittance Kackellugnsmakaren Wellam Stordell 28 10 16

DAGZWÄRKZFOLLCKZ AFBETAHLNINGH.

5 Sept. Julij och Aug. månaders dagzwärks L:d f. 5254 74

29 Jan. quitt. Oct., Nov., och Dec. månaders dagzwärks L:d 7 16 16

9 Sept. » några qwinnor, som burit opp Kallck 27 12

82 12 4

1683.

ARCHITECT NICODEMUS THESSIN.

Debet.

Cassan med Casseuren Nillss Waller afförer 712 16 —
io:de pen:n till Kongl. M:t och Cronan 95

Balance att ford:a till åhr 1684 617 16 —
1,425

Credit.

Balance effter 1682 årss book 475

Lönen för åhr 1683 950 — —
1,425

SAHL. RADMANNEN NICODEMUS THESSIN.

Debet.

Cassan med Casseuren Nillss Waller afförer 237 16

Balance att fordra till åhr 1684 678 24 21 \

916 82ig
Credit.

Per Balance Att fordra efter 1682 årss book 916 8 21 3

BANCO BYGGNADENS BEKOSTNADH. ÅHR 1683.

Debet.

Cassan medh Casseuren Nills Waller afförer 41 21 8

Credit.

Capitahl Rächningen för denne emotstående post 41 21 8
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BANCO BYGGNADENS BEKOSTNAD. Sillf. Mynt.

13 Febr. Anders Brokamp för Sandsten 8 10 16

Smeden Hans Roorman för allehanda Smide 33 10 16

41 21 8

1684.

ARCHITECT NICODEMUS THESSIN.

Debet.

Cassan medh Casseuren Jacob Gahm afförer 475

Bancen Afförer 500 — —
Per Balance att fordra till Åhr 1685 592 16 —

1,567 16 —
Credit.

Balance att fordra effter 1683 Åhrs Book 617 16 —
Lönen för Åhr 1684 950

1,567 16 —
SAHL. HER RÅDHMANNEN NICODEMUS TESSIN.

Debet.

Cassan medh Casseuren Jacob Gam afförer 151 — —
Balance att fordra till Åhr 1685 527 24 21 \

678 24 21 \

Credit.

Balance att fordra effter 1683 Åhrs book 678 24 21 \

BANCO BYGGNADENS BEKOSTNADH.
1679 22 Julij för bräder till Bancobyggnaden 16 21 8

1680 24 Febr. för Näfwer 38 17 8

1684 ii Martij Een Snickares Rächningh 20

75 6 16

1685.

ARCHITECT NICODEMUS TESSIN.

Debet.

Cassan med Casseuren Jacob Gam afförer 950

Per balance att Fordra till Nästkommande Åhr 1686 592 16 —
1,542 16 —

Credit.

Balance att Fordra efter 1864 Åhrs Book 592 16 —
Lönen för 1685 950

1,542 16 —
SAHL. H. RÅDMANNEN NICODEMUS THESSIN.

Debet.

Cammereraren Iohan Anderssons Rächningh afförer 527 24 21 3

Credit.
^

Per Balance att Fordra efter 1684 Åhrs Book 527 24 2i|

17— 122245. Sirén, Gamla Stockholmshus. II. 129



BANCO BYGGNADENS BEKOSTNADH. ÅHR 1686.

Debet.

Cammenn Johan Anderssons Räch:g 134

Byggningz Rächningen med Byggningzskrifwaren Petter Tranman 36 22 13^

170 22 13H
Credit.

Capital Rächningen för denne emotstående post 134

Änn 36 22 13H

170 22 13H
BANCO BYGGNADENSS BEKOSTNAD.

§ Tollfft. dubbl. bräder å \ \ dahl • 1 7 2 §

1 » enckla » 1 10 16

200 ahl:n slijpat Gållffsteen å 33 öre 20 26 16

20 st. Taaktegehl å 2 dahl. 200 12 195

32 m. Messingztråå å 3 dahl 10 21 8

2 Klåfwar Näffwer å 1 dahl 2

\ Tr:a Håår för 8

36 22 13II

BANCO BYGGNADENS BEKOSTNAD. ÅHR 1687.

26 Julij Wähl. Fruu Elisabed Funck för Koppar till Banco huusettz be-

täckningh effter rächningh 417 21 8

ARCHITECTEN WÄLLB. NICODEMUS TESSIN.

Debet.

Cammereraren Johan Anderssons rächningh afförer 880

Tijonde Penningen till Hans Kongl. Maij:tt och Cronan 95

Per Balance Att fordra till nästkommande Ahr 1688 450

1.425

Credit.

Per Balance Att fordra effter 1686 åhrs Book 475

Löhnen för Åhr 1687 95°

1,425

BANCO BYGGNADENS BEKOSTNAD. ÅHR 1688.

1 tum bräder 1 12 —
Ekträd : u 1 3 13

Bly 3

8, 6, 5 tums spik

läktspik

9 2 22
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Stockholms Stads Hufvudbok 1693.

BANCO HUUSETTZ, MED PACKHUSETZ AFFLÅTANDE OCH FÖRSÄLLIANDE

PÅ UNDERBEMÄLTE SÄTT.

Debet.

Capital rächningen för emotstående poster, hwilka till Staden influtit för

Banco huusets sampt Packhuusets försälliande på sätt och wijs som

under förmäles.

Nembl:

Bancohuset kostar Staden effter fölliande åhrs böcker. dir smt

1663 3,360 30 22 %

1664 2,639 l6 I45

I676 , 5,682 23 4

1677 5.964 24 8

I678 9,587 30 21

1679 rrrr. 8,907 8 6|
1680 4,360 28 14

1681 1,790 27 4I
1682 859 26 10

1683 41 21 18

1684 75 16 16

1686 170 22 231I

1687 417 21 8

1688 9 2 12

Enär nu aff denne förbemällte summa, rächnas inte-

resse, med interesse på interesse alla \ :a åhr, be-

gynnandes 1663, och så alltfort, för hwart och itt

åhrss bebyggnad, belöper interesset aff denna bygg-

ningz omkostnaden, hwar till Bancen förmedellst stän-

dernas till låtellse sigh haar beqwämat, effter bancens

ägen rächning fol. 1,451 82,990 30 8|
Tompten som huuset ståår oppå opföres för 2,000

128,860 12 —
Gamla packhuuset näst inntill är föraccorderat för 10,000 138,860 12 —

Summa Debet: dir smt. 138,860 12 —

(Åtskillige Till Herrar Fullmäcktige ankomne Suppliqver, Skrifwelser, Förslagh och andra

angelägne Documenter. Pro Ann. 1693 & 1694. Riksbankens arkiv, där äfven de följande

handlingarna rörande bankobyggnaden förvaras.)

RELATION AF DET SOM UTI BANCKO ACTERNE FINNES WARA PASSERAT
ANGÅENDE BANCKOHUUSET.

A:o 1674 d. 9 Martj hafwa Stendernes Hh:r Fullmechtige warit i Bancken tillsammans upiestes d. 8

och discourerat om ett Banckohuus, efftersom det huuset, som Bancken då war uti, blef för- Junii l693-

131



trångt; Och blefwo åthskillige förslag der till giorde, Nembl. i, att Bancken sielf kunde

låtha updraga ett huus, där Mynttet då war förordnat att byggias; hwilket dock intet

alle bijföllo effter det skulle kosta för mycket, uthan heller att kiöpa eller förpantta sig

ett och bruka det för Interesset, hwartill föreslogz Hans Excelkz Sahl. Hrr Gref Tottz huus

wed Munckebroen, Funckens huus wed Skepzbroen som förmentes kunna kiöpas för 7 å

8000 RD:r, hwilket dock sombliga funno wara för trångt, fehlades logemente och hwalff

och skulle innan det kunde lagas kosta 9000 D:r och tycktes fast bättre att hyra sahl.

Gr. Tottz huus. Fandtz doch imedlertijdh gott att Commissarierna låta afgå ett breef till

Stockhollms stadh om dess destinerade byggnadh till Banckohus efifter som man lijka fullt

hade frija händer och intet wore bunden till något, warandes brefwet allenast ansedt till

at inhämpta Magistratens mehningh.

Samma Åhr d. 22 Junij hafwa Hh:r Fullmechtige skrifwit till Hans Excelhz H:r

Öfwerståthållaren och Stockhollms stadz Magistrat och beropat sig på föromtallte Com-
miss:s breef om ett som Bancken kunde sig afbetiena emot skiählig afgifft sampt begiärt

efifterrättelse, huru snart sådant huus kunde blifwa färdigt, och lofwat willia giffwa eterrät-

telse hwadh rum som skulle behöfwas på det deseinen så mycket bättre må kunna der-

effter lämpas.

A:o 1675 resolverade Stendernes Hh:r Fullmechtige att skrifwa till Magistraten om
cathagoriskt swar angående huuset förr änn Bancken nödgas annan anstalt och förmodade

att Magistraten eij skulle wara obenägen till att låta upbyggia ett huus, som Bancken

emot skiählig afgift kunde sig afbetiena, efftersom Bancken hålles här till stadzens nytta

och ett huus lender till stadzens prydnad och dhe traftiqverandes commoditeter, Bancken

och gerna will förstreckia medell ther till om så begiäres.

Hwilket bref af d. 17 Maij afgick af innehålld som förbemält, med begiäran i fall

Magistraten skulle gott finna samma byggnad att fortsättia, sådant med det forderligaste

kunde ske, innan man nessiterades för Banckens tienst att försee sigh med något annat

huus. Och som intet swar på detta brefwet inkom, funno Stendernes Hh:r Fullmechtige

d. 5 Julij 1675 godt genom Hh:r Borgmestarne Trottzenfelt och Tegnér, som woro med
Fullmechtige wijd Bancken, att giöra dhen påminnelse.

Samma åhr wijd Rijksdagen den 24 Sept. blef proponerat om denna Banckobyg-

nad, då H:r Borgmestaren Tegnér sigh uthlåtit att dhet eij kunnat komma till att wärck-

ställas, effter som någon difference hade warit, antingen det skulle byggias på Jerntorget

som det warit projecterat eller på någon annan orth. Och hafwa samptel. Hh:r Depute-

rade recommenderat H:r Borgmestaren Tegnér att befrämja hoos Staden, att bem:te huus

snart kunde upsättias till Banckens commoditet helst wijdh Jerntorget, hwarpå H:r Borg-

mestaren lofwat wilia skaffa Magistratens swar,

d. 18 Octob:r samma åhr hafwa åther Stendernes Hh:r Fullmechtige tahlt om Bancko

byggningen och tillijka medh blifwit föreslagit det huuset Bancken war utj, som H:r Gri-

penstierna sagt kunna sällias för ^ D:r Sm:t, sampt och Fru Segrid Gyllenstiernas huus

wed Norrebro för ^ Rd:r. Men fandtz doch gott att skrifwa Magistraten till och förmähla,

att Stenderne wijd Rijksdagen funnit orthen wijdh Jerntorget beqwämligast till Bancko

och gifwit ordres att poussera hos Staden derpå, att Staden wille fullföllia samma bygnad

och låta wetha chatagoriskt swar om det wore hopp derom, och om det kunde skee på

den orthen till Banckens commoditet, så att man kunde lijtha derpå, och om det afslåås

då wara i tijdh betenckt om ett annat huus.

Hwilket breef af d. 19 octob:r afsendes och beropade sig Hh:r Fullmechtige på
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dheras flere afgångne skrifwelser och swar, angående fortsättiandet af den wijd Jerntorget

destinerade bygnaden, så att Bancken sig deraf kunde betiena emot en skiählig afgifft,

och i föllie af Stendernes ordres wijdh Rijkzdagen begiära att Magistraten wille sigh

cathagoriskt förklara, om något hopp wore till denna bygnad så snart som Banckens tarf

det fordrar, efftersom man ifall Staden icke skulle behaga lämpa detta huuset så snart

som är nödigt till Banckens accomodement måste wara ombetänkt på någon annan lägenheet.

Samma åhr d. 3 November inkom Magistratens swar, berättandes att dhe om detta

ährendet hade med Hans Excelhz H:r Öfwerståthållaren öfwerlagt och resolverat den längst

för detta destinerade bygningen wed Jerntorget att fortsättia låta. Och wille med Bancken

correspondera om fördehlningen af rummen som behöfwes, sampt wijdh åkeföret giöra

anställt om materialernes upkiöpande intet twifiandes, att Bancken warder Magistraten med
Medell bijspringandes, som sedan kunde blifwa uthi hyran decourteradhe eller elliest be-

tahlte, emedan der till ett anseenligit qvantum fordras, och Staden sig för tijden af medell

icke så blotta kann.

D. 15 Novemb:r tahlte Hh:r Fullmechtige om Bancko bygnaden och sade H:r Borg-

mestaren Trotzenfelt, att Magistraten hade särdehles recommenderat Tessin denna saak och

att Communicera med Banko Commissarierne om rummen som behöfs, Och hafwa Hh:r

Fullmechtige och Commiss:ne sedan Discourerat om samma rum, hwarest och huru dhe

borde wara giorde, sampt H:r Trottzenfelt berättat, att och böörs skulle blifwa i samma
huus neder åth Skepzbroen.

A:o 1676 d. 5 Januarij hafwa Hh:r Fullmechtige skrifwit H: Excelhz H:r Öfwerståt-

hållaren till och tackat för den ankombne förklaringen angående bygningen wedh Jern-

torget, som Magistraten sig påtagit till Banckens commoditet att fortsättia och recommen-

dera saken i så måtto och att b:e byggnad må ju förr ju heller till effecten befordrat,

sampt att hans Excelhz wille giöra den disposition att H:r Borgmestaren Trottzenfelt och

H:r Rådhman Tessin måge förordnas till att med Bancken öfwerläggia hwadh som kan

behöfwas och att å Stadzens wägnar dhe allena måge hafwa att skaffa dermed, efftersom

Bancken på Stadzens anmodan sig icke undandraga lärer på afrächning att giöra några

förskott af medell.

D: 21 Februarij hafwer H:r Rådhman Tessin upwijst hoos Hh:r Fullmechtige afrijt-

ningen på deseinen sampt ett upsatt på logementernes fördehlning, hwaröf:r discourera-

des något och fantz gott att blifwa derwijdh, sampt recommenderades huusets förfärdigande

med det fordeligaste.

A:o 1678 wijdh Rijkzdagen blef och så tahlt om Banko bygnaden som Stockhollms

stadh hade begyntt, och fantz sådant gott till wärketz betienande.

d. 17 Junij hafwa Stendernes Hh:r Fullmechtige skrifwit till hans Excelhz H:r

Öfwerståthållaren och påmint om Magistratens d. 3 Novemb:r 1675 gifne resolution om
huusets bygiande wijdh Jerntorget för Bancken till att bruka emot skiählig hyra och af-

gifft, som och med byggningen allaredan begynnelse giordt, begiärandes Hh:r Fullmechtige

effter densamma af sådant, och Bancken lijkwähl giordt dertill anseenligit förskott, det

Hans Excell:z tächtes befordra, att byggnaden med allfwar och uthan uppehålldh måtte

fortsättias och till ända bringas, så att Bancken må komma den samma effter giordt af-

sked att bruka, efftersom Stenderne giort sig derom förwissade och Bancken, som sig der

på förlåtit, skulle i widrigt fall hafwa icke ringa incomoditet och olägenheet.

d. 22 Dito hafwa Stendernes Hh:r Fullmechtige åter skrifwit till Hans Excelhz H:r

Öfwerståthållaren, hwaruti dhe sig beropa uppå det nest föregående brefwet och bijfoga
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icke allenast copia af Magistratens breef och resolution de dato d. 3 Novemb:r 1675 på

det Hans Excelkz deraf måtte förnimma samma afhandling och det goda afseendet som

Stenderne så wähl som Magistraten till publici bästa, hwarpå sigh och Bancken reposerat

och intet tänckt på annan lägenheet; uthan och rächningh öfwer Banckens till Magistra-

tens giorde förskott remonstrerandes att ehuruwäbl desse förskott (så wijda dhe för d. 30

Nov. 1675 äre lefwererade) icke kunna wara uptagne till Banckohuusetz förfärdigande och

fördenskull uti rächningen med interesse uppföhres, Hh:r Borgmestarene Trottzenfelt och

Tegnér wijdh förfalldagarna och när betahlningen effter förskrifningen föllia skulle på
Stadzens wägnar doch hafwa begiärt att samma medell effterhanden och som det till bygg-

ningen kunde behöfwas måtte der till få anwendas, emedan Staden wijdh dhe tijder eij

warit lägeligit af dess egne medell samma wärk fullborda. Hwartill och Stenderne hafwa

gottfunnit at samtyckia efftersom Bancken så högt angelägit ähr, att huuset fordeligen

måtte förferdigas, williandes, när huuset kommer till perfection, att Bancken der kan inflyta,

låta giöra med medlen een sådan afrächning för kostnaden, som tijdh effter annan af

Banckens medell kan wara derpå giord att sielfwa Huuset och icke Staden dermed gra-

veras. Begiäre fördenskull att Hans Excelkz i anseende till alt sådant wille låta wara sig

recommenderat Bancko bygnadens fortsättiande och fordeliga fullbordande.

d. 5 Julij är inkommit H:s Excelkz H:r Öfwerståthållaren swar. Uhrsächtar att bygg-

ningen intet hafwer så kunnat fortsättias som han gerna önskat, effter som Stadzens medell

wijd krigstijden blefwit mycket knäpper i det Staden hafft store utgifter till en och annan

nödhtorfft serdehles fortification wed Skantzerne, så att och betienternes löhningar ey kun-

nat uthgå. Men som han nu seer bem:te byggning uthan Stadzens store gravation här

till är förrättat, och än här effter på samma sätt kan continueras, så wille och Hans Ex-

celkz utj dess befordrande så mycket som någonsin giörlig ähr skynda låta.

d. 5 Julij afgått Banckens swar till Hans Excelkz H:r Öfwerståthållaren med tack-

seijelse för den benägenheet Hans Excell:z låter påskönia till att befrämia dem till Banc-

kens accomodement wijdh Jerntorget af Staden påbegynt men på någon tijd stadnade byg-

nadens fortsättiande och begiära att samma bygnadh uthan drögzmåhl nu igen företagas och

fortsättias till fullbordan, så att dhen må komma till perfection att kunna brukas.

A:o 1680 hafwer Bancken flyttat in uti det Nya Huuset wedh Jerntorget.

A:o 1 68 1 d. 24 Januarij wijdh Rijksdagen tahltes om Huushyra efftersom intet

Contract derom war slutit med Staden som doch pröfwades nödigt uthan drögzmåhl att

ske, och lofwade dhe Gode Herrar af Borgerskapet inkomma med beskedh, hwadh Sta-

den skiähligen kan begiära.

d. 16 Maij äfwenwähl wed Rijksdagen tahltes åter om hyran för Banckohuuset,

hwilket ährende då recommenderades H:r Rådhman Bunge och tyckte rådeligit att låta

afgå breef härom till Magistraten.

A:o 1682 tahlte Hh:r Fullmechtige om huushyran och recommenderade sahl. H:r

Borgmestaren Tegnér sampt Hrr Borgmestaren att förmå Hh:r Borg-

mestare och Rådh sig deröfwer att förklara. Hwilka och lofwade sådant att effterkomma.

A:o 1683 wijdh Rijkzdagen d. 2 Januarij tahltes åter om hyran för huuset och som

H:r Borgmestaren Tegnér tillspordes huruwijda Borgmestare och Rådh sig härutjnnan wille

resolvera, så refererade H:r Borgmestaren saakzens sammanhangh, att Stenderna hade

A:o 1675 begiärt, att Staden wille låta byggia ett till beqwämligit

huus, hwaruppå bygningen blifwit företagen, men som någon swårheet dem mötte hade

Stendernes Hh:r Fullmechtige blifwit förorsakade Hans Excelhz H:r Öfwerståthållaren derom
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att tillskrifwa. Och som Staden intet hade medell, hafwa dhee måst taga penningar till

byggningens fortsättiande till låhns. Om man nu skulle begiära 8 pro c:to effter som

huuset kan kåsta, skulle det komma dyrt, men hade man allenast begiärt 2500 D:r; och

brefwet till H:s Excell:z H:r Öfwerståthållaren som ofwanföre omtahlas uplästes. Här till

hafwer H:r Jacob Flemming swarat, att för Bancken skulle blifwa alt för stor gravation om
dhe skulle gifwa 7 ä 8000 D:r åhrl. hyra, man kunde hafwa huus för 800 D:r Sm:t

hyra. För Oxenstiernas huus hade man gifwit 700 D:r. Och sedan ännu något lijtet

huru discourerades, fantz nödigt detta att upskiuta, då Magistraten imedlertijdh kunde sig

till nesta sammankombst betänckia, önskandes samptel. att det något måtte modereras.

(Banco Resolutioner. N:o 1.) 1693.

Dhen 8 Junij. Samma dagh uplästes extractet af dhe handlingar och acter som äre L. Boken

passerade emellan Banquen och Stockholms stadz lofl:e Magistrat, angående det här wijd
N'°

^of"
1'

Järntårget bygde huset, som Bancken nu är uti, och effter noga öfwerläggiande, i anseende

till de skiähl, som bem:te acter wed handen gifwa, serdeles Herrar Fullmäcktiges till Liqvidation

Magistraten afgågne breef, de dato d. 22 Junij A:o 1678, funno Herrar Fullmäcktige
me
fngfel%

n

gott, att med Staden skall forderligast giöras en sådan liqvidation, det för den bekåstnat, Banko huset.

Staden hafwer giort till husetz byggnad, hwar till han måste låna penningar af Bancken,

intet interesse skall beräknas, och deremot eij heller Staden någon hyra god giöras, för

dhen tijden som Bancken huset brukat hafwer, och Bancken blifwa possessor af huset,

dessijlkess och, att om det gambla Packhuset, som är näst intill Bancken belägit, med
Staden accorderas, att och det för billigt prijs till Bancken inlösas må.

Den 30 October kommo H:rr Fullm:e, sedan de

något derom discourreradt, öfwerens at köpa gamla Pack-

huset utaf Staden för Tiotusende daler Silf:mt. 1: L:

Boken N:o 25 fol. 1109.

(Banco Resolutioner N:o 1.) 1694.

Dhen 15 Januarij. Samma dag föredrogz om Banckohuset, som är kiöpt af Staden, Ang-.e Bancko-

sampt uplästes Cammereraren Rolings underskrefne räkning till capital och interessernep™]^^ g
so

l

m
stijga till en summa af Etthundrade tiuguåtta tusend åttahundrade sextijo dahl:r 12 öre Bancken sig af

Sm:t, till d. 8 Junij nästleden och dheremot hyran af huset, capital och interesse till

samma tijd uträknat Fyratijo twå tusend åttatijo siu dahl:r 29 öre Sm:t, så att resten

blifwer Åttatijosextusend siuhundrade siuttijo twå dahhr 1 5 öre Sm:t. Och fantz gott,

att ifrån bem:te tijd d. 8 Junij samma sluut i Bancko böckerne observeras skall, sampt

hwad gambla Packhuset wedkommer, som Bancken sig och tillhandlat af Staden, för en

summa, af Tijotusend dahl:r Sm:t, att terminen dheraf beräknas ifrån detta åhrs begynnelsse.

(Secret Banco Protocoll Pro Annis 1693 & 1694. N:o 10, ss. 265— 66.)

October den 24 A:o 1693. — Sedan thalte H:rar Fullmechtige om Bancko

huuset och sade H:r Törne, att Stadzkammereraren lärer i dag hafwa warit här i Bancken,

och hafft räckningar medh sigh hwad huusetz byggnadh kostar, och hade han wijst H:r
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Commissarien Brinck documenter och verificationer till samma räckning, sampt derjempte

å Magistratens wegnar förklaratt, att fast än Staden för dett gamla Packhuuset af andre

privat personer, gierna skulle få 40,000 d:r Km:t, så wille doch Staden wijsa sigh raiso-

nabel emoot Bancken, som ett publiquet werck, och öfwerlåta berörde gamla Packhuus

till Bancken för 30,000 d:r Km:t.

H:r Iser sade sigh hafwa hördt, att Roland Eliaeson wille gifwa därföre 15,000 d:r Sm:t.

H:r Unger frågade hwad dett nya huusett kommer att kosta.

H:r Törne: 43,000 d:r Sm:t, och alt hwad som Bancken kostar derpå, är mindre än

dett som Staden gifwer Bancken till interesse.

H:rar Fullmechtige discourerade något derom och kommo omsijder öfwerens at

kiöpa bemelte gamla Packhuus uthaff Staden för Tijotusende Dhal. Silfwermynt, och tychte

H:r Iser dett skulle wara wähl om man och kunde för Rijkzdagen bekomma deseinen

som Sahl. Tessin giordt på samma huus.

H:r Törne lofwade att han wille densamma skaffa. — — —

(Åtskillige till Herrar Fullmäcktige ankomne suppliqver, skrifwelser, förslagh, och andra

angelägne documenter Pro Ann. 1693 & 1694, fol. 267.)

Kongl. Maij:ttz Nådiga Resolution uppå dess trogne Undersåtares sampte-

lige Ständernes till Bancowärketz öfwerseende uthnemhde och förord-

nade Deputerades underdånigst insinuerade memorial. Gifwen Stock-

holm d. 20 Decemb. A:o 1693.

4-

Sidst och hwad widkommer den transaction och afhandling, som är sluten emellan

Banken och Stockholms Stadz Magistrat, angående Bancohuset som Magistraten har låtit

upbygga med uplähnte medell af Banken, warandes dhe med hwarandra öfwerens kombne,

att intet interesse skall beräknas för den bekostnaden Staden har giordt på husetz bygg-

nad, hwartill dhe måst lähna penningar af Banken; och att Staden däremoth ingen hyra

skall godgiöras för den tijden Banken har brukat huset, blifwandes Banken possessor

däraf; så will Kongl. Maj:t icke allenast i nåder hafwa aggreerat och gillat ofwanbende

Banken och Magistraten emellan ingångne transaction om Bancohuset, uthan gifwer jäm-

wähl dess samtyckte till den handeli som Banken med Magistraten sins emellan har slutit

om det gambla näst in till Banken belägna Packhuset, till Bancohusetz fullkombliga för-

färdigande effter den däröfwer fattade desseinen. I det öfrige förblifwer Kongl. Maij:t

samptelige Deputerade med ynnest och nåde altijd wählbewågen. Actum ut supra.

(L. S.)

C. Piper m. p.

(Banco Resolutioner 1694 N:r 1.)

6. Om rijfningen af det gambla Packhuset, och huru dhet nya byggerijet må tien-

ligast wärkställas, discourerade H:rr Fullmäcktige något, och recommenderade till H:r

Borgmästaren Holmström att befordra desseinen hoos H:r Tessin, och lofwade Hrr Borg-

mästaren att dhe wille i tillkommande fredag H:r Tessin derom upkalla, hwilket och

sedan H:rr Commissarierne muntekn berättades när dhe upkomma.
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(Banco Resolutioner 1695, s. 34°-)

10. Bancko husetz byggnaden anbelangande, så är H:rr Commis:ne eij obekant,

att H:rr Fullmäcktige, uppå deras förfrågan derom sig allaredom utlåtit, huru swårt det

skulle wara, någon bygnad nu att antaga, emedan Slottet står under byggning, och åt-

skillige Stadzens byggningar under händer äro, effter som materialierne nu äro owahn-

ligen dyre, sampt näppelig till fångz.

(Secret Banco Protocoll Pro Annis 1693 & 1694. N:o 10, ss. 74— 76.)

Februarius den 28 A:o 1694.

H:r Iser frågade om någon hade talt wijd Tessin.

Schantz sade, att han hade talt wijd honom och sagt att Hh:r Fullmäcktige gierna

skulle see, om han vville taga det beswäret till att komma upp på Bancken, när Hh:r

Fullmäcktige i dag komma tillsamman att öfwerläggia om desseinen angående husetz bygg-

nad; han hade sig utlåtit att han fuller wille komma, men önskade förut, att tompten

wore afmäten och att han ohngefähr finge förut weta, hwad rum som Hh:r Fullmäck-

tige åstundade att hafwa i nya byggningen, om der skall blifwa börse, bodar och flere

tarfwerum till Banckens egit behof, då kunde han tänckia något efter och sedan så mycket

bättre säga sina tanckar.

Hh:r Fullmäcktige tyckte det wara wähl, och discourerade något der om; tyckian-

des H;r Törne, att börsen wore nödig, sampt och bodar att hyra ut, och tarfwerum för

Bancken, tahltes och om att kiellar hwalf nederst uti huuset behöfdes, hwilcket H:r M.

Unger tyckte föga af nödh, när kopparmyntet blifwer förwandlat; men H:r Törne mente

att sådane hwalf altijd behöfdes, effter man intet wiste hwad förordning med tijden kunde

skie angående kopparmyntet, och om det icke lärer komma igen i gångh.

Hh:r Fullmäcktige tyckte samptl. bäst, att Commissarierne giöra ett project på
hwad rum som kunna behöfwas till Bancken, det öfrige kunde emplojeras till bodar och

beurser. wore rummet för trångt till börse, då kunde man giöra andra nödige rum, som
kunde kasta något af sig, så kunde dhe och låta Ingenieuren afmäta platzen, och gifwa

sedan H:r Tessin berättelse der om, och sade Hh:r Fullmäcktige att dhe wille tahla här-

om med Hh:r Commissarierne när dhe upkomma.

(Samptlige Herrar Commissariernes widh R. S. Banco Protocoll Pro Anno 1694.)

D. 5 Martij.

Inkom Stads Byggmestaren M:r Hans Buchegger och berättade sigh hafwa uptingat

åth Banquen ett partie påhlar, wedh första öppen wattn att här lefwereras. Och blef så

nu wed samma tillfälle tahlt om huusbyggningen, och hwadh rum, som ännu kunna wara

nödige, för sielfwa Bancowärket att observeras, nerabligen:

1. Källarne lära blifwa att continueras lijka med dhem som nu äre, och Banquen

sedan der af bruka hwadh till wedrum behöfwes, och kanskee till stoora panters för-

waringh.

2. Den wåningen näst jorden, som swarar emoot cassarne, måste fuller continu-

eras med lijka högd till bodar och slijkt, och änteligen en stoor trappa anleggas.

[8 — 133345. Sirén, Gamla Stockholmshtis . It. 137



3. Den andra wåningen i huset som är hwelfder, lärer behöfwas åth panter, och

rum för böckerne tagas uthi öfrige wåningen.

4. Der bookhållerien nu äre, lärer behöfwas meera rumm i dhe nya flyglarne, så

att böckerne kunna där förwaras och wara contoiren desto närmare.

5. Den närde wåningen der nu är stoora conference sahlen lärer continueras med
sådane rum, som Banquen för sigh eij behöfwer.

6. Windarne som nu äre, dhe förslåå eij åth kopparpanterne, och måste wedh
Byggeriet i hugkommas.

7. M:r Hans påminte om blyröör i muren medh tryckwärk, att hafwa wattn i

hastigheet emoot eldswåde.

8. Att det första och nödigsta lärer wara att beställas om sandsteen, som till

byggeriet skall kiöpas och huggas.

(Samptlige Herrar Commissariernes widh R. S. Banco Protocoll Pro Anno 1694, ss. 460—61.)

Den 7 Junij.

Inkom Cammarherren H: Nicodemus Tessin och sade sigh fått H: Commissariernas

breef, om en desseins förfärdigande till Banco husets byggiande, och som H. Cammarher-

ren nu står på resande foot åth Kiöpenhambn, men blifwer eij bortta öfwer en månadh,

har han lijkwähl först wehlat stijga hijt upp, och conferera medh Hh:r Commissarierna

där om. Säijandes aldraförst wara af nöden att en fullkommeligh specification upsättes

på dhe rum som fordras till Banquens behoof, och af hwad stoorleek, item serskilt om
Börsen, af hwad högd den skall blifwa, så wähl som bodarne under huset, förr kan han

ingen dessein giöra. H. Commissarierna swarade, att hwadh af dhem kan wara att på-

minnas, om det som angår ännu flere rum till Banquens behoof, så är allarede en upsats

der öfwer giord i protocollet, hwilken och nu blef upläsen. Men hwadh Börsen angåår

och huru den tienligst må giöras, förmoda Hh:r Commissarierna, att H. Cammarherren

aldrabäst lärer wetta att der om förordna, och gick altså H. Tessin tillijka medh någre

aff H. Commissarierna att besee husets cituation och lägligheet.

(Samptlige Herrar Commissariernes widh R. S. Banco Protocoll Pro Anno 1694, s. 629.)

Den 7 Julij.

H. Commissarien Brink giorde påminnelse, hwem aff Hh. Commissarierna nu ser-

skilt skall taga sin an curam och inseende på byggnaden aff gambla Packhuset, på det

dhe materialier af steen och kalk etc, som nu i begynnelsen lärer behöfwas, tijdigt må
kunna anskaffas, och antogh sigh Hrr Commissarien Olliequist, att här om draga alltij-

digh försorgh. Och som Herrar Fullmechtige gott funnit, att Stadsbyggmestaren M:r Hans

skall brukas att betinga dhe nödige materialier till samma Wärks fortsättiande, tychte Hh.

Commissarierne att honom, i anledningh deraff, kunde på handen gifwas 80 D. Caroliner,

på det han må finnas så mycket willigare och desto meera giöra sin flijt i detta måhl,

att allt må richtigt tillgåå.

(Samptlige Herrar Commissariernes widh R. S. Banco Protocoll Pro Annis 1694, ss. 939—40.)

Den 17 Septembris

Taltes om byggnings wäsendet här wedh Banquen, som H. Commissarien Ollie-

quist serskilt sigh antagit att hafwa inseende uppå, men nu en rum tijdh warit på landet
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och eij satt någon i sitt ställe, hwarken till det eller annat. Andetijden är och så nu

förbij och hösten infaller, och M:r Hans Byggmestaren fått 100 d. Smt. på handen, och

inga materialier sedermera inskaffade, och tyckes illa wara att så skall tillgåå, och att

den som sigh påtagit detta eij pådrijfwer eller i tidh vigilerar och påminner om hwadh
som bör beställas.

H. Olliequist förmodar, att eij något här wed lärer wara försummat.

H. Brink. I längden lärer det kan skee wijsas, och då står man där, han för sin person

will eij hafwa det ringesta answar här wedh, och begiärte det måtte i Protocollet införas.

H. Commissarien Ehrenfelt will eij gravera sin cammerat, men will och icke taga

part af det som någon af hans cammerater serskilt bör swara före, och om något wed

byggeriets befordran efftersättes, will han eij heller hafwa något answahr der wedh, och

begiärte desslijkest sådant att protocolleras.

Sedan taltes och om bodarne under gambla Packhuset. Skolandes Booström giöra

beskedh om sin beställning hwad han åthgiordt att inskaffa boohyran, och recommen-

derades H. Olliequist detta att pådrijfwa.

(Samptlige Herrar Commissairernes widh R. S. Banco Protocoll Pro Anno 1694, ss. 1023— 24.)

Den 23 Octobris.

Taltes om byggeriet wedh Banquen och uplästes herrar Deputerades resolutions

8. punct dat. d. 15 Decembris 1693 att byggeriet skall wärkställas och i detta åhr be-

fordras, hafwandes och Hh:r Commissarierna i deras memorial till herrar fullmechtige d.

21 Februarij 3. punct och 16 Aprilis 6. p. der om påmint, så och herrar fullmechtige

medelst resolution aff d. 2 Maij innewarande åhr gott funnit att byggeriet skall befordras;

hwarom och sedan är communicerat med H: Cammarherren Tessin, så och Stads-bygg-

mestaren M:r Hans Buchegger anmodat, att här wedh beställa hwadh honom kan tillijtas.

Imedlertijdh har H. Commissarien Olliequist sigh serskilt antagit curam att beställa här

om hwadh giörligit, och huru H. Olliequist sedermera här om är påmint wijsar Proto-

collet, och sidst d. 17 Septembris då H. Commissarien Olliequist hemkom ifrån landet.

Item inkallades och H. Secreteraren Schantz och upwijste han protocollet, som d. 1

Octobris sidstledne wijdlyfftigt om denna materia är discurerat, sampt aff herrar fullmech-

tige gottfunnit, och alt hwadh som hörer därtill skulle medh all flij t befordras.

(Samptlige Herrar Commissariernes widh R. S. Banco Protocoll Pro Anno 1694,5. 1090.)

D. 6 Novembris.

5. Om Banco husets byggningh och hwad der till wore åthgiordt. Och blifwit gott-

funnit, att Hh. Commissarierne ju förr ju heller giöra anstalt om gambla Packhusets rijf-

wande och nya husets wärkställande. Hwar på Hh. Commissarierna förklarat sigh omöije-

ligen hinna med för dhe ordinarie Sysslorne. Och blefwit gottfunnit, att plantan ju förr

ju heller fordras in af H. Borgmestare och Rådh att communicera medh H. Cammarher-

ren Tessin, hwilket lembnas till H. Commissarien Olliequist, som tagit sig den curam an.

(Samptlige Herrar Commissariernes widh R. S. Banco Protocoll Pro Anno 1694, ss. 1 125— 27.)

D. 21 November. Postmeridiem.

Inkom Stads byggmestar M:r Hans Buchegger uppå Hh. Commissariernas begiäran

till att öfwerlengia, huru snart och på hwadh sätt man må kunna giöra en begynnelse med
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gambla Packhuus rijfningen, och tychte samptl. att nu först wara af nöden att omtahlas

det en tienligh karl måste antagas till Byggningsskrifware, som icke allenast är beställ-

sam, kan skrifwa och förstår sigh på räkningar, uthan och är trogen till att medh största

menage kiöpa in materialier, sampt föredraga och påminna om hwadh som kan behöfwas

och att nu måste tillsees, hwar en sådan kan bekommas, då och tillijka taltes om Stadsens

Materialskrijfware, som Banquen här till brukat att kiöpa steen och påhlar, om han och

der till må finnas capabell eller och hinna med giöra begge tiensterna, Banquens och

Stadsens tillijka, och frågades nu M:r Hans hwad han tycker der om. M:r Hans sade

drengen kan wara fiijtigh nogh, men twiflar på det han kan förestå begge tiensterne,

nembligen Banquens och Stadsens, till att achta på arbetsfolket, som fordras stadigt alla

dagar att skiötas, och fruchtar, att då skulle på ettdera stället ske försummelse, elliest will

fuller M:r Hans taga en wärkgesäll som förståår wärket och sielf kan taga uthi iblandh

medh när omtränger. H: Commissarien Brink tycker, att som man inför nyåhret och

emedan dagarne äre kortta, eij lärer komma till att medh alfwar begynnas något, så kan

imedlertijdh höras effter någon skickeligh person, som kan tiena till Byggningsskrifware, och

om M:r Hans skulle få tillfälle, torde och han der till gifwa anledning, men imedlertijdh

lärer fuller denne, som här till är brukader, och i sommar hafft omaak och inseende på

upkiöpte steen och påhlar ännu anmodas att hafwa inspection der öfwer till nyåhret eller

så länge någon annan blifwer antagen, och att detta iembwähl med Ständernes Herrar

Fullmechtige communiceras, hwilket och dhe öfrige H: Commissarierne, så och M:r Hans

bijföllo. För det andra påminte M:r Hans wara af nöden, att imedlertijdh måste beställas

om twenne cranar att brukas till påhlningen, kunnandes Banquen få leija en uthaf honom
och den andra förmodeligen bekommas till låns aff Staden. Item måste beställas en 20

stycken hackor, så och några järnstörar att brukes till huusrijfningen och gambla teglets

ränsningh, och änteligh 3:tio taltes om Dahlekarlarne, som anbiuda sigh till förbem:te ar-

bete, att effter nyåhret böra dhe fuller komma hijt, men tychtes bäst, att eij förut binda

sigh med dhem till accord, uthan då arbetet skall begynnas, och om dhe då äre här, och

finnas tienlige till det som bör giöras wed rijfningen, så steen- som träwärket angående,

så kan och så då derom bäst accorderas.

Prasent d 8
(Inkombne breef till Herrar Fullmäktige pro Anno 1698.)

Junij Å.o i6g8.

HÖGWÄLBORNE, WÄLBORNE, HÖG EHREWYRDIGE OCH HÖGLÄRDE, EDLE
OCH HÖGACHTADE HERRAR SAMPTEL. KONGL. MAIJ:TZ STÄNDERS

BANCO FULLMÄCHTIGE.

Det lära Hh:r Fullmächtige wähl påminna sig, huru såsom wij med deras goda samråd

hafwa för någon tijd sedan funnit högnödigt, att den stoora trappan skulle effter den öfwer

Bancohuset fattade dessein med första förfärdigas, och at på bägge sijdor så mycket af

flyglarne skulle utbyggias, som kunde swara emoth trappan, på det at med det samma,

tienliga och starka hwalf kunde blifwa bygde för löösöre panterna. Män som det tämme-

ligen lijder in på sommaren, och nu hög tijd är at där om giöra anstalt, så frampt at i

åhr effter Hh:r Fullmächtiges och wår åstundan något skall blifwa bygdt, altså hafwe

wij intet bordt underlåta at anmoda Hh:r Fullmächtige, dhet dhe wille hafwa dhen god-

heten och beordra wederbörande, at sådant kunde blifwa wärckstält, och at den, som detta

anbefalles at förrätta, måtte så mycket möieligit är där med skynda, och ehuruwähl genom
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detta, som nu är ärnadt at byggias, Banquen lärer kunna få någon bättre beqwämligheet

för löösöre panterne, dock lijkwähl, som Hh:r Fullmächtige wetha hwad osäkerheet som

nu med deras förwahr är, så hafwa Wij effter det tillförende giorda och communicerade

project, funnit nödigt, där öfwer at giöra een sådan anstalt och förordning för Commis-

sarierne, som här hoos folier, hwilcken hoos Hh:r Fullmächtige wij och här med recom-

mendere, at Commissarierne den uthan dröiesmåhl ställe sig till effterrättelse.

(Åtskillige till Herrar Fullmäcktige inkombne breef, suppliqver och hwarjehanda ange-

lägna documenter. För Åhr 1699.)

Stort Förslag huru man förmehnar att Trappan och Flygelln bäst kan byggias. Prcesent. d. 8

Nembl. Trappan kommer på den sijdan åth Sal. H:r Permans huus, och förmenes kunna
Febr

'
l6"'

tagas 16 al. så att Banco huset då in allés blifwer ongefehr 44 al:r och Resten till Beurs

och Packhuus nembl. 54 alnar.

1. Flyglarnas grund och der uppå kommande hwalff blifwa lijka höga med dhe

andre hwalfwen, och allenast ett hwalff under hwar flygeli för weedrum, och der på
lärer föga behöfwas utan allenast en dörr åth gränden.

2. Uppå samma kiällare hwalff komma åter dhe hwalfwen som swara emot understa

wåhningen der som cassarne äro.

3. Sädan continuerar den halfwa wåhningen emot der panterne nu förwaras och

blifwer sammaledes hwalfder, men behöfwes ey att dehlas, efter rumet så stort fordras

till silfwer och gull panternes förwahr.

4. Wåhningen som der ofwan uppå kommer och swarar emot bookhållerijen, så

wähl som den öfwerste emot stora Conference sahlen kunna dehlas till 2 rum i hwardera

vvåningen åth appotecksijdan om så tyckes, men i den flygelen wid trappan, allenast

ett rum till documenters, böckers och pappers förwahr.

5. Gårdzrumet kunde blifwa 11 al. i bredden men i lengden 16 al. om så gådt

tyckes, efter den twärmuren, som elliest kan tiena till brandmuhr emellan Banco och Beurs-

sen, lärer komma så långt att stijga will man elliest skiära af gårdzrumet så kan en cam-

mar byggas, att gårdzrumet då blijr 1 1 al:r i qvadrat.

6. Under stora trappan som löper upföre lärer måste komma en lijten trappa

neder till gårdzrumet.

7. Om icke en brunn kunde giöras i gårdzrumet till att altijdh hafwa wattn för

eldzfahran, efter den kan giöras med ringa bekostnadh, och wattn tillfyllest.

(1699 åhrs secret. protocol. N:o 14, pag. 55.)

Februari den 22 A:o 1699.

Inkom Revisions commissarien Zachris Petterson och giorde påminnelsse först att

Hans Excelhtz Grefwe Wredes Bookhållare warit här uppe i Banquen, och å dess wägnar

begiärar att få till wåren och öppenwattnet låna af Banqven 10 läster kalck, och dhe skola

richligt igen blifwa lefwererade. Hwilket Herrar Fullmäcktige tyckte eij kunna Hans Ex-

celhtz wägras, så wijda Bancen imedlertijd kan dem umbära, och efter låfwen får kalk

igen tillbaka. Sedan om gipzmakaren som gipsat 13 rum i Banquen, och derföre accor-

derat med honom om 300 RD:r i Caroliner, hafwandes Bancen sielf lagt till gipz, mes-

singztråd och spijk, hwaruppå han nutit och tillsagt resten att bekomma, enär H:r
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Cammarherren Tessin först skulle komma hijt i Banqven och besee hans arbete, om det

icke wore dess wärdt, som än eij är skiedt, och kan eij häller Revisions commissren wähl

gå till H:r Tessin om detta ärendet, förr än han får weta beskied af Herrar Fullmächtige,

huru det må blifwa med dessein till huusbyggnaden, sampt grund rijtningen till påhlningen,

som först bör vvara. Och att sedan måste tillsees att Banqven får en kran till att påhla

med, elljest lärer dragas ut lång tijd, innan detta afrijfna stycket blijr fullpålat, och kom-

mer Banqven lijka mycket att kåsta, om man brukar i el:r 2 kranar. Och tyckte H:r

Fullmäcktige att en grundrijtning måste ju förr ju heller skiee.

Junius d. 19 A:o 1699.

H:r Fullmäcktige discourerade sedan åtskilligt om Banco byggnaden, och tyckte att

dermed ginge något långsambt; fördenskull inkallades Revisions commissm och frågades

honom orsaken hwarföre med byggnaden intet mer skyndas.

Ille sade, att han dagel. manar på folket, och seer på dem det bästa han kan, men
grunden, som påhlas på, är med sand och gruus så beblandat, att omöijeligen det fortare

kan gå.

(Samptelige Herrar Commissariernes wijdh Kongl. Maijrts Ständers Banco I Stockholm
Protocoll Pro Anno 1699, s. 686.)

Den 23 Novembris.

— — — — 2. Om Huus byggnaden är H. Commissarien Zachris Pettersons memorial

blefwit upläsit och af Herrar Fullmechtige gottfunnit, effter som att ingen börs eller pack-

huus blifwer att inrättas, emedan Stadsens Magistrat, och icke Banquen skall hafwa om
sådant att förordna, så skall H: Öfwer intendenten Tessin anlijtas att giöra desein på
sielfwa byggnaden till Banquens behoof, medh andra tienlige bodar att hyra uth, skolan-

des honom derföre nu straxt tillställas 100 ducater specie af H: Revisions commissarien

Zackris Petterson å Banquens wegnar, på det han således må förmåås att stijga hijt up

och rådgiöra med Hh. Commissarierna om bemelte byggerie och desein.

(Åtskillige till Herrar Fullmäcktige inkombne breef, suppliqver och hwarjehanda ange-

lägna documenter. För Åhr 1699, f°l- 5°°-)

HÖGE OCH WÄLBORNE, HÖG- OCH EHREWYRDIGE SAMPT EDLE OCH HÖG-

ACHTADE SAMPTEL:E HÖGE OCH FÖRNÄHME HERRAR FULLMÄCHTIGE.

PrcEsent. d. 6 Såssom wijd senaste högförnähme Herrar Fullmächtiges conference, blef talt om
December 1699. byggnadens fortsättiande, och att till H:r Öfwer Intendenten Thessin skulle offereras 100

Ducater, att så mycket snarare kunna förmås till afrijtningens förfärdigande; altså har

jag warit hoos honom, och lefwererat bem:te summa, medelst een zedell till Wäxell banko,

den han effter någon giord exciis emottog, och låfwade att willia giöra sitt bästa, allenast

han finge een wiss resolution och efterrättelse om rummen, eller på hwad sätt man will

hafwa bygdt. Hwarföre som nu heelt och hållet står deruppå, och dhe förra förslagen som

warit om beurs och packhuuss blifwa till intet, ty har iag å nyo upsatt och här bijfogat

min oförgripel. meningh om bende byggnad, hemställandes alt till högförnähme herrar

Fullmächtiges behagelige öfwerwägande. Det har nu måst afstanna med dhen ena kranen,
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emedan man intet kan weta hwaräst för twärmuhrarne skall påhlas; är förty så mycket

nödigare som resolution och uthslag, som att med dhen andra krahnen torde och så snart

måste uphöras. Förblifwer

Dhe höge och högförnähme Herrar Fullmächtiges

Ödmiukaste tienare

J. Pettersson.

(Banco Resolutioner N:o i. 1701, ss. 75.)

23. Det har wähl warit förordnat och resolverat af 1698 åhrs Deputation, att den

storra trappan med något mehra skulle här i Bancohuset byggias, hwilket ock för een

och annan orsak skull wore både nödigt och nyttigt; män som Banqvens tillstånd sådan

omkåstnad nu för tijden intet tillåter, så har man nu rådsammast funnit att till någon

bettre tijd innehålla med samma byggnad, emedan medlen nu måste alt effter handen och

giörligheeten anwändas till creditorernes förnöielse. Imedlertijd så förwaras dhe opkiöpte

och elliest befinteliga inventarier, och som för påhlningen skull det är wordit något mycket <

^^
ld

â
^"

gräfwit in till och under huuset, som i längden torde förorsaka någon skada, altsä skall

nu straxt af den framkiörde gråstenen, så långt den räcker, läggias grundwahlen till det Luckan i Bok-

sova, är ärnat att byggias, och först närmast in till sielfwa huuset, på det att där af m*
h
™a^frre

gl°

t

tagas styrckia. För det öfriga måste för eldzwåde skull, een myckenheet med säckar, den wed oiyc-

jämbwähl lijnor wara wed handen, som man kan betiäna sig af, jämbwähl den stora ^J^Aof/*
luckan som är i bokhwalfwet öfwer stora farstufwen giöras större, och så lagas, att man öpnas.

den med lättheet wed sådan olyckel. händelse (den Gud dock nådekn afwände) kan öpna.

Där till med är nödigt, att man giorde anstalt ibland det gemena myntefolcket att dhe
^erc^-anci?

både öfwade sig att umgås med wattusprutan såssom och att dhe wiste, hwad dhe wed wed Watu-

sådant tillfälle skohla giöra och förrätta.
s*rutan -

(N:o 1. Instructioner, reglementen, resolutioner, pag. 122.)

Transumpt af Hh:r Deputerades resolution dat. d.

20 Junij A:o 1702.

Ehuruwähl wij tillförende i anseende till den ändringen, som sig med Banco tilldra- 4 p.

git har, sedan A:o 1698 hafwa hafft betänkiande, att fullföllia med den stora trappans

upbyggiande effter 1698 åhrs Deputations resolution, doch lijkwell som tillståndet i Banco

nu igen sig har förbättrat, och förmodel. dagel. lärer förbättras, materialerne och äre till

största dehelen inkiöpte, så att den omkåstnaden, som ähn kan fordras, eij kan wara så

särdeles stor i trappan och är för eldzwåde skull högstnödig, altså wille Hh:r Fullmech-

tige hafwa den mödan, och anbefalla att den stoora trappan må blifwa upbygd, sä och den

dehlen som på den sijdan är pålad, men med det som är ärnat att byggias på den andra

sijdan där emot kan anstå till Ständernes eller deras Deputerades wijdare godt finnande,

lährandes Hh:r Fullmecktige giöra den gode anstallten att dhe medell som där till an-

wändas, troligen och wehl blifwa administrerade, antingen dhe lemna dem, eller disposi-

tionen däraf i en eller fleras händer, som der med hafwa att beställa, eller där öfwer

hafwa inseende.
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(Secret Banco Protocoll Pro År 1708 N:o 23 s. 50— 56.)

Junius den 30 A:o 1708.

Inkom H:r Feindt och talte om byggerijet här i Banken, berättandes att byggemä-

staren Mester Philip Kielterborn nu är här ute, och wore fördenskull wäl om Hh:r Full-

mächtige wille höra honom häröfvver.

Hh:r Fullmächtige läto honom komma in; då H:r Feindt berättade, det han warit hoos

H. Borgmästaren Nils Hansson Törne, och talt med honom om taaklaget, och har H. Borg-

mästaren tyckt, att wattufallet borde skie åth gatan och icke åth gården, att detta borde

communiceras med H. Håffmarskalken Thessin, så äre Hh: Fullmächtige utan answar, ty

den som täcker wäl han bygger wäl.

H:r Håffmarskalken har och sedermera warit här, och med Byggemästaren och Mur-

mästaren här om discourerat, och tyckt rådeligast och för eldzwåda säkrast att taaket blir

slutt och wattufallet in åth gården, och kommer således den yttersta muhren åth gatan att

dragas högre opp in emot den öfwersta listen. Här wid oplästes det protocoll som d. 4

Maij sidstl. hoos Hh:r Commissarierne är hullit, då här om blifwit discourerat.

H:r Strömborg. Jag tycker att det nya huuset icke bör blifwa så högt som det gambla,

utan som första dessein och förteckningen är, och får då rummen bättre Hus, och att wattnet

det mästa som skie kan ledes uthåth gatan, ty i gården har wattnet intet uthlopp.

Mester Philip sade med H. Tessins godtfinnande wara projecterat, att wattufallet skier

in åth gården.

H:r Feindt. Effter som det är resolverat att detta huuset skall byggias apart för sig

sielfft och eij hafwa någon gemenskapp med det andra och gambla Packhuuset som wetter

åth siön, så är bäst att wattnet ledes in åth gårdzrummet, ty skulle det obygde stycket

komma att sällias och separeras här ifrån, så tåhl intet den, som det kiöper, att wattnet

skall rinna på hans taak.

H:r Strömborg itererade sitt förra, att rådeligast wore att wattnet ledes uth på gatan,

ehuruwäl han intet stort förstår det wärket.

H:r Isogaeus. Jag tycker att halfwa wattufallet borde skie in åth gårdzrummet och

halfparten uth åth gatan, elliest skulle muren åth (gatan) blifwa alt för högh.

H:r Feindt, taket blir lijka högt om det blir med rygg på, som om det blir sluth.

Mäst:r Philip, det skulle skiemma bort hela faciaten och blifwa wanskapligt om det blir

med rygg.

H:r Baneer. Banken bygger mera för nyttan skull, än för faciaten.

H:r Feindt, det skier och för nyttan skull, ty då kan man och hafwa panter opp i

windzrummet.

Mäster Philip, det är säkert nog att intet stadnar wattnet uti gropen på gården, utan

siunker alt undan, som wattnet uti siön faller eller stiger.

H:r Baneer. Dhet är det som man mäst fruchtar före, att wattnet skall blifwa ståendes

och förorsaka elak lucht.

H:r Isogaeus. Effter byggmästaren försäkrar att wattnet intet skall giöra någon skada,

så är bäst att blifwa wid det som dhe råda till, och förstår han intet det wärket.

H:r Strömborg. Jag förstår det intet utan lembnar konstnären att swara för sin konst,

men fruchtar lijkwähl att det blir een elak lucht och stank i gårdzrummet om wattufallet

blir in åth gården.

H:r Isogaeus berättade att uti dess styfswärfaders huus är äfwen ett sådant taak och

sistern, och luchtar wattnet så illa, att så wäl huusfålket som grannarne hafwa stor incom-
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moditet der af, warandes till befruchta, att i längden lärer och blifwa här i Banken samma
klagan.

H:r Strömberg. Jag förstår det intet utan lembnar artifices in sua arte.

H:r Baneer hölt och före, att det lärer bli swårt och osundt med wattufallet in åth

gården.

Mäster Philip om så wore, så har man wäl mojen att få wattnet uth genom rännor

och slijkt.

H:r Isogaeus, det bör man nu wara betänkt på medan det bygges.

Mester Philip, man kan giöra koppar rännor och draga dem uth åth gatan.

Hrr Feindt det går intet an, ty då skulle man skiämma bort wåningarne, om det skulle

brytas håhl, och wattnet gå der igenom.

H:r Strömborg min mening är det, att wattnet bör falla uth på gat-sidan det mästa

som kan skie, doch lembnade han det till den som konsten bättre förstår, hwilket åffta

sagt är.

H:r Feindt, H. Håffmarskalken Tessin har bijfallit byggmästarens mening att wattnet

löper in på gården, och taket sluter sig in åth på alla sijdor.

H:r Baneer, man bör mer see på nyttan än ziraten och weth man wähl att archi-

tecter och byggmästare föllja sina reglor och regalieriteten.

H:r Isogaeus, det har warit i förstone och wid förra Deputation discourerat att fuller

skulle blifwa een brandmuhr men inga rum på den sijdan åth brandmuhren, utan allenast

flyglar på bägge sijdorne, och wiste intet huru det kommit på det sättet som nu är begynt

att byggias.

H:r Feindt, det är så warit af sidsta Hh:r Deputerade sielfwa anlagt, och måste

det föllias.

Herrar Fullmächtige höllo nödigt att höra H. Thessin här öfwer, och låfwade H.

Cammarhärren till nästa sammankomst tahla med honom här om.

Hwar på H. Feindt och byggmästaren togo affträde.

(Secret. Banco Protocoll Pro Anno 1708 N:o 23 sid. 66— 71).

Julius d. 7 A:o 1708.

H:r Cammarherren Baneer refererade det han talt med H. Håffmarskalken Thessin

angående taaklaget till det nya Bankohuuset, och har han hullit före, att wattufallet bör

skie in åth gården, elliest har det intet skick och kan watnet med rännor ledas der ifrån,

ehuruwäl wattnet i brunnen faller och stiger lijka med siön.

H:r Strömborg. Jag fruchtar att det blir ett stamnum af, så att wattnet i brunnen

lärer rutna och luchta illa.

H:r Billingschiöld. Man bör bygga effter nyttan och intet effter ziraten.

H:r Baneer. Hwad steenhuggare arbetet angår, så har och H. Håffmarskalken tyckt

bäst att det borde skie effter hans förslag, och steenhuggare arbetet giöras, så att ehuru

man rådfrågar sig med honom, så går han doch intet der ifrån.

H:r Billingschiöld. Jag håller före wara bäst, att man skulle täcka wäl öfwer det som
redan bygt är, till dess Deputation kommer tillsammans, så få dhe giöra som de tyckia,

ty han förstår sig intet der uppå.

H:r Strömborg, när man consulerar med sådant fålck som det wärket förstår, och
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föllier deras rådh, så tyckes vvij då wara uhrsächtade, och att låta byggeriet anstå till wåhren,

det skulle och förorsaka större bekostnad.

H:r Baneer war af samma mening.

H:r Strömborg sade för sin persohn intet förstå sig der på, men som dhe, hwilka

det wärket förstå, säija, att wattufallet bör skie in åth gården, icke eller tahlar reglementet

något om på hwad sätt taket skall byggas, så bijfaller han deras mening; doch att detta

och communiceras med de öfrige Hh:r Fullmächtige.

H:r Billingschiöld. Jag har ingen kundskap om Jbyggerijet och har swårt före att

säija mine tankar deröfwer, det hade warit önskeliget att Hh:r Deputerade hade gifwit oss

reglemente att rätta oss effter i det fallet, men som sådant eij är skiedt och med bygge-

riet är så wida avancerat, att det antingen skall giöras eller låtas, och att stadna med bygg-

ningen, det skulle komma Banken på fast större omkostnadt, så måste han för sin pehrson

vara nögd med det som H. Håfmarskalken Thessin, hwilken förstår wärket, i det måhlet

fattat sampt till Bankens tienst och nytta förordnar; doch att H. Kyrkioherden Isogaei

och H. Borgmästaren Törnes meningar och så deröfwer inhemptas.

H.r Baneer. Jag hade giärna önskat att flere af Hh:r Fullmächtige warit tillsammans

att tahla om ett så angeläget wärk, men så kan man berätta H. Kyrkioherden Isogaeus och

H. Borgmästaren Törne hwad orsaken warit som kommit oss att sluta här uti, fast wij nu

eij äre mer än 3:ne tillstädes. H. Cammarherren har tahlt med H. Håfmarskalken Thessin,

som har bättre kundskap om sådant än som wij, och som det är nödwändigt att byggnaden

bör continueras och fortsättias, så måste man bij falla H:r Thessins och byggmästarens för-

slagh, ehuru gierna man sedt, att wattufallet blifwit uth åth gatan, men som de säija att

gården eij skall hafwa någon ond lucht af wattnet i brun eller skada der igenom föror-

sakas, så conformerar han sig med H. Cammar Rådet och H. Borgmästaren Strömborgs

mening. H. Thessin har och sagt, att der wattnet eij skulle kunna utj brun afsättias, så

kan det skie genom rännor; förutan detta är och att considereras, att om taket skulle blifwa

högt mitt uppå, så faller wattnet på Packhuuset. Och befaltes Notarien inhempta H. Borg-

mästaren Törnes och H. Kyrkioherden Isogaei mening, då sedan resolution här öfwer kan

extraderas.

H:r Feindt, det synes och hafwa warit Hh:r Deputerades uthseende med brunnen på

gården, att wattufallet skulle blifwa in åth gården.

(Secret. Banco Protocoll Pro År 1708 N:o 23 s. 86—94.)

Julius d. 14.

Widare refererade Notarien det han effter befallning warit hoos H. Borgmästaren

Törne, och communicerat honom huru Hh:r Fullmächtige wed sednaste conferencen kommit

öfwerens angående högden af taket af det nya Bankohuuset, som nu står under byggnadt,

nembl. att Herrar Fullmächtige bijfallit H. Håffmarskalken Thessins sampt Bygg- och Mur-

mästarnes förslag, att den yttersta muren åth gatan dras opp in till den öfwerste listen

af det gambla huset, och att taaklaget blifwer att sluta sig lijka på alla sijdor, och wattu-

fallet in på gården.

Hwar på H:r Borgmästaren sig uthlåtit att om Hh:r Fullmächtige skulle behaga stiga

utj Petter Thuns huus, derest är een äfwen sådan brun och sistern på gården, så skola

dhe få kienna huru illa wattnet luchtar, så att huusfålket och grannarne klaga deröfwer
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och hafwa stor incommoditet der utaf, och truchtas att här i Banken lärer framdeles blifwa

sammaledes, om wattnet kommer att ledas in åth gårdzrummet, hwarföre tycker han för

sin pehrson nyttigast och säkrast för eldzwåda skull, att wattufallet blir uth åth gatan och

få då rummen bättre Hus; och hwad högden af huuset wedkommer, har H. Borgmästaren

tyckt att huuset eij bör dragas så högt opp som det nu är ärnat och anlagt, utan blifwa

allenast een halfwåning af dhen öfwersta, som nu är begynt att byggas till heelwåning, ty

dhen höga muhren åth gatan i den trängzlen emellan bägge gatorne skulle wara mycket

fahrlig för eldzwåda skull, hwilket H. Borgmästaren, som så åffta har warit med tillstädes

wid slijke olyckelige händelsser, bäst försökt, utan bör detta huuset byggias som ett huus-

håldzhuus, icke så mycket för ziraten som för nyttan skull, och behöfwes intet byggias så

högt som det gambla huuset, ty det skulle taga bort Huset för dhe andra rummen, och

att hafwa några panter eller documenter uti winden eller den öfwersta wåhningen, håller

han och orådeliget för eldzwåda skull, effter som det elliest är rum nog ned i wåningarne,

läggandes det der till, att om taket kommer att sluta sigh in åth gården, och någon eldz-

fara skulle sig tilldraga, det Gud doch nådeligen afwende, så skulle kopparen på taket

smälta och rinna ner på gårdzrummet, och ingen kunna sig der hantera, utan fahran blifwa

så mycket större.

Här wid inkom H. Commissarien Feindt och oppwiste grundritningen på det nya

Bancohuuset, som af Herrar Fullmächtige besågz. Uthlåtandes sigh H. Cammarrådet

Billingschiöld och H. Kyrckiohei den Isogaeus, at det aldrig warit förra Hh. Deputerades

mening att det skulle byggas några wåningzrum wid twärmuren på gården, utan allenast

flyglar på bägge sijdorne åth gatan, och een twärmur att kunna framdeles ändras och det

gambla Packhuuset byggias, som Hh. Deputerade skulle widare godtfinna.

H. Feindt sade warit sidsta Deputations mening, att så skulle byggas som nu är begynt

och anlagt, och bör intet detta huuset hafwa någon gemenskap med gambla Packhuset,

derföre är twärmuren giorder och kan nu intet ändras,

H. Billingschiöld: effter här äre så många meningar här om, och wij intet komma
öfwerens om byggnaden och taket, man icke eller weth huru det blir framdeles uthtydt,

hwilketdera man giör, så tycker H. Cammarrådet för sin pehrson, på det man eij må
hafwa något answar här widh, och så frampt det icke blir wid det sluth Herrar Fullmäch-

tige sidst giorde, att som det mäst är uthsedt för trappan skull, som nu snart blir färdig,

rådeligast wara, att med den öfrige byggnaden anstår till nästa Deputations sammankombst,

och emedlertijd giöras ett förlohrat taak af bräder öfwer det som redan byggt är; hälst

som den summan, till bygnadens fortsättiande är destineradt, redan är åthgången.

H:r Feindt, det har warit med bräder tächt, och i höst och i winter watnet drupit

in i brun på gården, men wattnet har sunkit undan, och kan man intet kienna att wattnet

luchtar illia.

Här wid inkallades Byggmästaren Mest:r Philip Kielterborn och tillspordes angående

taaklaget, så frampt taket kommer att sluta sig in åth gården, om icke wattnet uti brunnen

lärer förorsaka elak stank och incommoditet?

Kielterborn swarade : det har warit förleden winter giort ett förlohrat taak af bräder,

slutt in åth gården och både i höstas och nu i wåhr, mycket och mäst dagelin regnat,

men kan man intet kienna någon elak lucht af wattnet i brunnen. Och ophemptas prot

af samma watten, som befantz hehl friskt. Försäkrandes Mest:r Philip att wattnet intet

skall giöra någon skada och det samma säijer H. Håffmarskalken Thessin, och som fålcket

nu står i arbete, så will man gierna hafwa sluth derpå, att taaklaget kan giöras färdigt i

tijd. Hwarpå han tog affträde.
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Sedan discourerades häröfwer.

H:r Billingschiöld: nu är bästa tijden att byggia, materialer har man i förrådh, och

är frågan om det är profiterligare att opskiuta med byggnaden eller continuera det som
begynt är.

Hrr Baneer: Så wida byggémästaren och dee som förstå det wärket försäkra att

vvattnet eij skall förorsaka någon skada och det skulle kosta Banken mycket mer, om man
nu stadnar med byggnaden, så håller Herr Cammarherren bäst, att det blir wid det, som
redan wid förra Conferencen här om är slutit.

H. Cammarrådet Billingschiöld war och af samma mening.

H. Isogaeus bijföll och det som de öfrige Hh:r Fullmäcktige redan här öfwer slutit;

och resolverades per pluralitatem votorum, det Hh:r Fullmächtige bijfalla H. Håffmar-

skalken Thessins, Byggemästaren Mest:r Philip Kielterborns sampt Murmästaren Mest:r Jonas

Nilssons förslag och afrijtning, att högden af det nya huuset och dhe yttersta murarne åth

gatorne dragas opp under den öfwersta listen och taket af det gambla bankohuuset, men
dhe inre murarne åth gårdssijdan blifwa något längre, och stadna wid twärtaket, effter dhen

gambla dessein, och hwad taklaget widkommer, så blifwer det att sluta sig lijka på alla

3 sijdorne in åth gården, så att wattnet kommer att falla in åth gårdzrummet. Blifwandes

Notarien befalt resolutionen här öfwer att extradera wederbörande till rättelsse.

(Secret Banco Protocoll Pro Aio 1709. N:o 25 s. 674.)

November d. 23.

Herrar Fullmechtige talte sedan om dhen nya Bankobyggnaden och wille att H:r

Feindt skulle inkomma medh ett förslag, huru mycket dhen byggningen ifrån första be-

gynnelssen in allés kostat, och att han nu och så tillsäijes stadna och upphöra med wij

dare byggning i desse medellöse tijder.

(N:o 1. Herrar Fullmächtiges Resolutions book. Pro Anni 1709, 1710, 1711, 1712,

1713 och 1714 s. 428.)

Extract af Herrar Fullmechtiges protocoll hållit i

Banken d. 14 Maij A:o 17 12.

Effter det i dag håldne protocolls innehålld, resolwerades att hwarthera af dhe nu-

warande Herrar Borgmästare uti dhenne Kongl. Residence staden Stockholm skall uti

frijskilling för det uppå detta Banko huuset med det der in till liggiande gamble Pack-

huus och tillhörige tompt nyligen uthgifne Stadzens skaft och fastebref af den 7 sidstl.

Martj, bekomma Tiugu dahl. Silf:r M:t Courant. Actum ut supra.

y. Thegner. y. Lagermarck.

Samuel Törling. Sven B. Cameen.
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RIKSBANKSHUSET.

DEN SENARE TILLBYGGNADEN.

Det nyuppförda bankohuset visade sig snart för litet, särskildt med

hänsyn till källarutrymmen, där bankens skrymmande förråd af koppar-

plåtar kunde* förvaras. Frågan om en tillbyggnad på det gamla pack-

husets tomt torde väckts redan på 1720-talet, sedan de värsta ekonomiska

svårigheterna i landet voro öfverståndna. År 1730 beställer man rit-

ningar till den föreslagna tillbyggnaden af hofintendenten Hårleman.

Emellertid drog det som vanligt mycket långt ut på tiden, innan någon-

ting verkligen kom till utförande. Fullmäktiges protokoll från tiden

1732—37 innehålla långa och detaljrika redogörelser för de rikligt flö-

dande diskussioner, som föregingo hvarje beslut i denna byggnadsfråga.

Vi få genom dem en ovanligt fyllig och åskådlig bild af den tidens sätt

att bedrifva ett important bygge samt om bankofullmäktiges personliga

förhandlingar med arkitekter, byggmästare, murmästare, stenhuggare,

snickare o. s. v. Vi hafva därför ansett det vara af intresse att trots pro-

tokollens stundom något utdragna form aftrycka de viktigaste i bilagor

och skola här endast ge en kort resumé af sakens utveckling.

Vid sammanträdet den 4 oktober 1732 började man tala om banko-

byggnaden, och på förfrågan af en af de närvarande upplystes då, att

deputerade hade hänskjutit saken till fullmäktige. Det viktigaste argu-

mentet för byggnaden var: »Så länge banken måste lega och hyra käl-

lare, sig till gravation, så länge varar nödvändigheten för banken, att

de måste bygga sig själfva rum. » Härtill invände den försiktige kyrko-

herden Flink: »Kanske det torde tydas illa ut och sägas, att till bygg-

naden har banken penningar, men elljest heter det att banken inga egna

medell hafwer. » — Borgmästar Aulaevill, som var den förnämste bygg-
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nadsifraren, framhöll som sin tanke, »att så länge banken måste hyra

källare af andra, så länge har banken frihet att bygga själf, men peu

a peu». Herr Adlerheim upplyste, att Hårleman redan gjort den appro-

berade desseinen och ritningen. (Enligt hvad som framgår af ett senare

protokoll synas de första ritningarna beställts 1730 eller 1 73 1 .) Man
beslöt att låta saken hvila till nästa sammanträde, då Hårlemans rit-

ning och kostnadsförslag skulle tagas i närmare betraktande.

Vid nästa sammanträde — den 25 oktober— frågar emellertid vice-

presidenten baron Thegner: »Hvilken skulle vi väl uppdraga dett,

att vara vår arkitekt; månne icke åt borgmästar Adelcrantz?» Och borg-

mästare Salan försäkrar, att Göran Josua Adelcrantz gärna skulle mot-

taga ett sådant upppdrag. Då fann sig emellertid hofrättsrådet Ehren-

stam föranlåten att påminna om att hofintendenten Hårleman redan gjort

ritningarna, och att man icke hade något skäl att gå ifrån honom. —
Baron Thegner ursäktade sig med att han alldeles hade glömt bort detta(!).

Därmed var alltså det första försöket att peta Hårleman från banko-

bygget afvärj dt.

Sedan diskuterades åter tämligen vidlyftigt om behofvet af nya

källare för ved och kopparplåtar, som nu förvarades i hyrda källare.

Visserligen anfördes, att då inga nya plåtar numera skulle myntas, så

var behofvet af ökade källarutrymmen ej så stort, men härtill svarades:

» att när plåtarna samlats uti vissa collegier eller contoirer, så måste de

åter hit igen, så att ingen tvifvel är, att plåtarna alltid blifva i banken

i samma myckenhet hädanefter som nu för tiden » . Af kostnadsförslag,

som infordrats dels från Hårleman och dels från en murmästare, fram-

gick, att tillbyggnaden skulle stiga till minst 120,000 dir kmt.

Den 6 juni 1733 diskuteras fortfarande mycket vidlyftigt om kop-

parplåtarna och källarna. Det kraftigaste argumentet för nybyggnaden

framföres åter af borgmästar Aulaevill : » Man har att befara i de främ-

mande källrar tjufverier, våldsamhet, eldsvåda, uphögning; jag har intet

betänkande hvi icke banken må bygga sin tomt och vara på allt sätt

tryggare. » — Ett annat skäl för att nu företaga en nybyggnad var, att

det gamla bankohuset satt sig och tagit stora remnor i följd af plåt-

myntningen och dessa fel kunde bäst afhjälpas genom att uppföra det

nya huset såsom stöd. — För öfrigt yttrades vid sammanträdet, »att det
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var skada att den gamla desseinen af framl. architekten Tessin förfär-

digad skall vara förkommen » . Tessin hade efter all sannolikhet tänkt

sig bankohusets fortsättande med en börsbyggnad åt Skeppsbron, hvil-

ket ju under slutet af 1600-talet ofta var på tal. Kommissarien Schantz,

som närmast hade vård om byggnadsangelägenheterna, lugnade emel-

lertid fullmäktige med att han visat den nya ritningen för generalkvar-

termästaren Leijonsparre, »och hans utlåtelse är, att densamma intet kan

förbättras »

.

Icke desto mindre gjorde presidenten Thegner åter ett litet försök

att komma ifrån Hårleman; han undrar, om »man skulle contrahera med

arkitekten kapten Carlberg». Kommissarien afråder detta lifligt, ty »kunde

till äfventyrs gå med denna byggnad som med en annan han entrepre-

nerade på Skepsholmen: botnen föll in och huset tog skada» . Hofrätts-

rådet Ehrenstam ansåg, att »sådant är väl intet att befara, han är för-

ståndig i sine sysslor, det måste man lämna, men så hafva vi väl svårt

att gå ifrån herr hofintendenten Hårleman, som vi redan tagit till råds

och äro engagerade med».

Carlberg fick i alla fall ett rätt viktigt uppdrag i samband med
den nya bankobyggnaden, hvilket, om det kommit till utförande såsom

han föreslagit, skulle ställt den Hårlemanska skapelsen fullständigt i

skuggan. Det gällde uppbyggande af en börs i samband med banken

på den bredvidliggande Feiffska tomten, som föreslagits till inköp. Af

ekonomiska skäl kom planen dock icke till utförande, men Carlbergs

ritningar och byggnadsbeskrifning finnas i behåll. Vi få i det följande

tillfälle att återkomma till dem.

För att ytterligare stöda den Hårlemanska saken »producerade

komissarien Schantz (vid sammanträdet den 4 juli) herr generalkvar-

termästaren Leijonsparres sentiment, skriffteligen författadt, öfver den

dessein hofintendenten Hårleman hade författadt». Härmed förklarade

sig de närvarande nöjda, och sedan hr Schantz låtit påskina, att han inte

hade någonting emot att åtaga sig den egentliga uppsikten öfver bygg-

nadsverket, materialuppköp o. dyl., blef han utsedd till fullmäktiges om-
bud i detta afseende. »Herr baron och vicepresidenten på minte herr

komissarien Schantz om riolen eller acuaducten, som herr general-

kvartermästaren Leijonsparre projekterat, att den intet förglömmes, när
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nya grundmuren skall anläggas. » Herr Leijonsparre hade troligen tänkt

sig någon liknande vattenkonst på bankens sockel som på slottets östra

flyglar.

Så snart fullmäktige åter sammanträda på hösten (den 29 septem-

ber), beses tomten i sällskap med åtskilliga sakkunniga, bland dem Hår-

leman, som förordnar att platsen först bör rensas från allt bråte och

gamla byggnader, innan någon pålning börjas. Under höstens samman-

träden taltes sedan flere gånger vidt och bredt om pålarna; somliga hade

tillrådt användande af endast fyrkantiga pålar, andra åter runda pålar;

måtten i lilländan och storändan diskuterades, prisen och bästa sättet att

köpa dem, per styck eller per aln. Det erkännandet torde ingen kunna

neka herrar fullmäktige, att de voro måna om att hushålla med kronans

medel. De gjorde sitt yttersta för att pressa ned priserna och drogo

icke ens i betänkande att begagna sig af de konkurrerande byggmästarne

Gerdes* och Teulichs yrkesafund mot hvarandra för att få förmånliga

entreprenadanbud. Man lyckades också till en början locka byggmästare

Gerdes till det mycket oförsiktiga löftet att slå ner de sexton alnar långa

pålarna för 4
3

/4 dir stycket, ehuru han själf förklarat att 6 dir vore det

billigaste pris, som kunde komma i fråga. Det visade sig dock om några

månader, att fullmäktige hade låtit snålheten bedra visheten. Priset var

så lågt tilltaget, att byggmästaren led stor förlust på arbetet och därför

lät det helt enkelt ligga nere. Då Hårleman hördes om orsaken till det

långsamma pålningsarbetet, svarade han fullmäktige, att »det är natur-

ligt, att ingen arbetar sig till skada» ! Byggmästaren i sin ordning läm-

nade den något öfverraskande upplysningen: »hvar påle kommer mig,

när jag beräknar arbetslönen, linorna som slitas och det ena med det

andra till 15 dir innan jag får honom neder.» Alltså en ganska nätt

skillnad mot det ackorderade priset! När han emellertid blef upplyst

om att en annan byggmästare var villig att göra arbetet för 9 dir på-

len, så vågade han icke heller hålla på ett högre pris. Banken fick så-

lunda betala 9 dir stycket för nedslagning af de 1,000— 1,500 pålar,

som beräknades åtgå till grunden. Själfva stockarna torde betalats med

14— 15 dir stycket.

Rifnings- och pålningsarbetena vidtogo på våren 1734. Vid banko-

kommissariernas sammanträde den 24 april inrapporterar Schantz, att det



lider tämligen, och att »der man har låtit gräfwa finnas påhlningar

under uppå sielfwa fundamentet » . . . Så befinnes det vara på södra si-

dan, huru det är på norra sidan kan man ännu intet veta, men man

menar att det måste vara lika bra.

Den 1 1 september meddelar Schantz, att det nu avancerar bra med

byggnaden; på södra sidan är muren redan lagd, på den norra sidan

hålles fortfarande på med pålning. » Gud ske lof, det synes något lida,

det påhlas med 4 å 5 påhlar om dagen med en eran. » Han framhåller

också vid samma tillfälle, att man måste lägga under grundstenen »en

plåt och en klut med mynt uti af hwardera slaget som finnas, för pos-

teritetens skull».

Innan pålningsarbetet utfördes, hade man ansett nödvändigt att för-

stärka det gamla huset, som visat betänkliga sprickor, med fyra stycken

järnankaren— af bästa roslagsjärn — i hvarje våning. Redan i slutet

af föregående år hade Hårleman utfört arbetsritningar i större skala till

ledning för byggmästare och murmästare. Han visade sig öfverhufvud

synnerligen intresserad och tjänstvillig i detta omsorgsfullt förberedda

byggnadsföretag. Det var sannerligen icke för tidigt, när en af fullmäk-

tige vid sammanträdet den 10 april 1734 föreslog, att hofintendenten

nu borde »med någon discretion och vedergällning derföre ihågkommas,

att derigenom animera honom till vidare bankens tjänst». Som stöd

för detta förslag anförde herr Adlerheim vidare: »Det är nu fyra år se-

dan han anmodades att utarbeta desseinen till denne byggnad, hvarvid

han haft mycken möda, men ännu derföre icke någon vedergällning er-

hållit; han har dessutom, när så erfordrats och han blifvit anmodad,

alltid infunnit sig och med goda råd samt arbetets påseende visat sig

till bankens tienst mycket villig». Den försiktige vicepresidenten, som
enligt hvad vi erfarit icke hörde till Hårlemans gynnare, ansåg visser-

ligen, att man kunde vänta med den saken tills riksdagen sammanträdt,

men fullmäktige beslöto dock att tilldela Hårleman 100 ducater specie.

Härför betygade Hårleman » sitt nöje » och förklarade det vara » en gloire

för sig att hafva kunnat göra banken någon nöjaktig tjänst eller här-

efter göra kunna».

Sedan husets grund blifvit lagd med all behörig precaution och

fasthet samt murmästareKörner blifvit vidtalad för murningsarbetet, fördes
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rätt långvariga förhandlingar rörande stenhuggeriarbetet. Stenhuggare-

åldermannen Fristedt hade ingifvit ett förslag, som steg till 7,900 dlrsmt.

Detta tyckte herrar fullmäktige var något groft tillhugget, synnerligast

som man fann, att kapten Carlberg i sitt entreprenadanbud upptagit

samma arbeten betydligt lägre. I protokollet för den 19 mars 1735
anföres också vidare, att man borde »se effter uti bankens byggnings-

räkenskaper för åren 1708 och 1709 hvad slike fönsterlufter, sådane

som på stora bankohuset nu finnes, med hvad mera som på förslaget

utföres, banken den tiden kostat, då nya delen af bankohuset tillbyggdes,

och fastän sten nuförtiden lärer vara dyrare än då, så kan man likväl

ungefärl. veta hvad den nu kan vara värd, och om man ännu skulle

lägga 50 % dertill, så hjälper det då intet, men detta är för dyrt, han

påstår så när 400 dir för hvar lufft».

Häraf synes framgå, hvad vi redan tidigare påpekat såsom högst

sannolikt, att de stora fönsteromfattningarna på gamla bankohusets

hufvudfasad tillkommo först under den yngre Tessins tid, sedan huset

utbyggts till sin fulla storlek. Sidofasadernas fönster ha åtminstone i

de öfre våningarna putsinramningar.

Rörande det mycket omdiskuterade stenhuggararbetet beslöts slut-

ligen (den 16 april) på förslag af Hårleman, att banken skulle i hufvudsak

godkänna Fristedts anbud, dock med uteslutande af stenen till källar-

golfvet, ty denna ansåg hofintendenten icke behöfde huggas, utan kunde

man i stället inköpa ordinarie kanthuggen sandsten från skutorna vid

Skeppsbron och låta inlägga den genom egna arbetare, hvilket skulle

medföra en besparing på omkring 1,000 dir.

Vid samma sammanträde (den 1 9 mars) besågo fullmäktige också

den » desseinen, som Carlberg författat, hwilken de tyckte wara wacker, men

att det skulle hafva kostat wackra penningar att fullfölja den desseinen».

De ritningar af Carlberg, som här åsyftas, gällde, enligt hvad vi

redan omtalat, en tillbyggnad på den Feiffska tomten, belägen vid Skepps-

bron på andra sidan om Bankogränden. Carlberg hade, enligt egen uppgift,

fått i uppdrag af bankens deputerade att uppmäta den till inköp före-

slagna Feiffska tomten samt att undersöka det gamla husets använd-

barhet. Hans beskrifning och uppmätningsplaner äro daterade den 2

december 1734. Där framhålles bl. a. » att huset är så conditioneradt att
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det med en drägelig reparation än kan i många år brukas och bebos »

.

Emellertid anser Carlberg, att platsen är värdefullare än själfva huset,

och därför har han »wid detta tillfälle tagit anledning i ödmjukhet att

föredraga 2:ne förslag, det första att denna facade emoth öster eller

Skieppsbrosidan på samma sätt ordonneras, som Håf-Intendenten wäl-

borne Herr Horleman giord på Banquen redan begynte tillbyggnad och

den dehl emellan desse begge facader inrätta med tre stora arcader

genomkiörsel från Järntorget uthmed Banquen på norra sijdan till

Skieppsbroden». På den Feiffska tomtens norra sida (mot gränden) har

han projekterat »en i rundning dragen, betäckt gång lika som en Börs

samt ett frontwerk till att betäcka skillnaden af den vinkel, som handels-

man Wyrs tomtdehl förorsakar, jämte en muhr med blindfönster att

betäcka Hr. Wyrs öfriga dehl af tombten » .
— Det andra förslaget går

ut på att skapa en enhetlig fasad med stora, rusticerade bågar utefter

båda tomterna på Skeppsbron: de tre midtersta bågarna, som äro slagna

öfver gränden, skulle bilda genomfart; det stora arkadgalleriet skulle

i öfrigt tjäna såsom börs, och i byggnaden bakom kunde anordnas bodar.

Enligt detta förslag skulle alltså ingen hänsyn tagas till de Hårlemanska

ritningarna till byggnaden på gamla packhustomten, hvilken redan börjat

utföras. Carlberg själf »finner denne senare project oförgripeligen både

fördelachtigare och facilare att bygga, som under den nya dehlen af

Börsen man ingen reflexion tycks böra giöra på källare, sedan man
får dem nog tillräckeliga under Herr Baron och Präsidenten FeifTs hus,

hwilka alla efter mitt project kunna conserveras » . Han föreslår också,

att banken tillsvidare skulle begagna det Feiffska huset i dess närvarande

skick och låta ombyggnaden af detta parti anstå till framtiden, »men

hwad Börsen på den sidan emoth Skiepsbroden angår, så är platsen

dertill ledig, hwilkens grundwerk, sedan man intet kiällare därunder tänker

anlägga, onödigt är att med påhlning öfwerallt förse, utan styckewis

och med jordbågar det öfriga förstärka. Uthwärtes anseendet af denne

Börs har iag wäll än zirligare kunnat anvisa, men som iagh fruchtar

att byggnaden derigenom aldeles giordes inpracticabel, har iag uthwaldt

en sådan ordonnance, som är borgerlig och tienar sitt werk.»

Carlberg gjorde synbarligen allt hvad han kunde för att framställa

saken ekonomiskt fördelaktig och lätt utförbar, ty han var väl medveten
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om att bankofullmäktige inte voro lätta att locka in på några nya bygg-

nadsföretag. Det lyckades icke heller. Man hade ju förvissat sig om
att erhålla tillräckligt med nya källarutrymmen i den Hårlemanska bygg-

naden, och någon skyldighet att bygga en börs hade banken icke. Det

betraktades såsom stadens angelägenhet; börsen blef ju ock slutligen, efter

ytterligare ett halfsekels väntan, uppförd af staden. Den Feiffska tomten

inköptes icke förr än 1772 (från grosshandlare Simon Hebbe), och då upp-

fördes där det synnerligen enkla s. k. lilla bankohuset enligt samma
mönster som det gamla bankohusets sidofasader.

Carlbergs förslagsritningar ha i alla fall ett visst konsthistoriskt

intresse, utom det att de belysa en rätt intrigant episod inom den tidens

arkitektkretsar. Vi finna nämligen här, på det första förslaget, Hårlemans

ritning till fasad mot Skeppsbron — hvilken icke längre torde existera i

original — troget reproducerad. Det andra förslaget utgör ett slags fri

kopia af Tessins kungl. stall på Helgeandsholmen med en påsatt ättika-

våning. Carlberg hörde öfverhufvud icke till de originella konstnärerna,

men väl till de smidiga och arbetsamma. Det förefaller nästan, som

om arbetsamhetens dygd hos honom stegrats till lust att lägga sig i

så godt som alla samtida byggnadsföretag i Stockholm.

Hårlemans första förslag till byggnad mot Skeppsbron belyses äfven

genom uttalanden i de följande bankoprotokollen. Den 19 maj omtalade

hofintendenten för fullmäktige » huru vida nu med byggnaden avancerat,

och som nu murarna komma att uppdragas, och byggmästaren redan

håller uppå att inrätta taklaget på huset, så har han intet bort underlåta,

medan man nu står i byggnaden, att underställa herrar fullmäktiges

välbehag, om icke herrar fullmäktige skulle finna rådeligt att låta den

projekterade bygnaden ännu förökas med 2:ne etager, så att den kommer

till lika höjd med det stora bankohuset».

Såväl af Carlbergs ritning som af Hårlemans uttalande framgår

sålunda med all tydlighet, att den byggnad, som fullmäktige till en början

beslutat, endast skulle omfatta en hufvudvåning, utom den rymliga källar-

våningen, samt däröfver en mezzanin. Källarvåningen var behandlad

med rusticerade blindbågar, liksom den fortfarande är; det öfre fasad-

partiet i ljusgul, slät puts. Numera är äfven denna öfre fasaddel rusti-

cerad. Fönsteromfattningarna äro på ritningen alldeles lika dem, som
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kommit till utförande. Med andra ord, förslaget var komplett i afseende

å de tre nedersta våningarna, men dessa hade icke någon riktig afslutning.

Här fanns ingen egentlig takgesims, motsvarande de öfriga detaljfor-

merna, och taket hade helt enkelt låga, raka fall. Byggnaden erbjöd i

främsta rummet hvad fullmäktige hade önskat: förvaringshvalf för kop-

parplåtarna samt dessutom ökade lokaler för arkivet.

För Hårleman torde det väl dock från början stått klart, att huset

måste uppdragas till samma höjd som den äldre delen, såvida det skulle

bilda en fullt värdig afslutning mot Skeppsbron af den Tessinska bygg-

naden. Men af lätt insedda skäl synes han funnit klokast att icke fram-

ställa dessa tankar för de sparsamme bankofullmäktige, innan saken var

i god början och han kunde räkna på att möta de minsta svårigheterna.

Förslaget föll i god jordmån. Man insåg, att denna påbyggnad

skulle blifva jämförelsevis billig i förhållande till hvad som redan

gjorts, och dessutom fanns ju alltid möjligheten att genom uthyrning af

de öfverrlödiga lokalerna till något ständernas verk småningom amortera

byggnadskostnaden. Enligt Hårlemans kalkyl, som inlämnades vid föl-

jande sammanträde, skulle kostnadsökningen endast stiga till 7,000 plåtar

= 42,000 dir kmt. »Herrar fullmäktige tyckte att tillökningssumman

intet var stor och att det för den skull nu vore så godt att låta föra

upp denna byggnaden till lika höjd med den förra, eftersom det ändå

blifver en grund och ett tak . . . hvilket äfven för staden och för banken

en större heder blifva skulle.»

Innan fullmäktige beslöto i denna fråga, hade de också för Hårle-

man framställt sina tvifvel om att grunden verkligen skulle kunna bära

den ökade tyngden. Härpå hade Hårleman svarat: »grunden är så stark

att den tyngden intet will något säga, det kan jag försäkra. » Och därmed

hade man tillsvidare nöjt sig. — Emellertid refereras vid sammanträdet

den 3 december 1734 ett yttrande af Carlberg till en af fullmäktige,

enligt hvilket den nylagda grunden icke kunde bära ytterligare tvenne

etager. Samtidigt anhåller Carlberg om en recompens för sina ritnin-

gar till banken. Vi få väl antaga, att Carlbergs varning beträffande

grunden berodde på ofullständig kännedom om dess beskaffenhet eller

bristande beräkningsförmåga och icke på några mindre yrkestekniska

motiv, ehuru hans känslor för Hårlemans påökade byggnad, efter hvad
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som passerat, knappast voro synnerligt vänskapsfulla. — Med anled-

ning af detta yttrande höras emellertid byggmästare Gerdes och mur-

mästare Körner. Deras uttalanden äro afgjordt tillstyrkande: »Wi kunna

intet annat än på wåra samweten styrka herrar fullmäktige dertill; det

skadar mera om det intet blifwer till den höjden updragit än om det

allenast skulle blifwa wid de 3 wåningar, som efter första desseinen pro-

jecterat war. Grunden är så fast att påhlarna intet kunna siunka, sättia

sig eller draga sig undan.»

Det Hårlemanska utvidgningsförslaget var därmed lyckligen och

väl fördt i hamn. Nu gällde det närmast att öfvertyga de sparsamme

fullmäktige, att de icke heller borde knussla med taktäckningen. Man
stod nämligen tveksam i valet mellan järnbleck och kopparplåt: det förra

materialet var ju så mycket billigare, men äfven mindre hållbart. Hårleman

höll styft på det senare, förklarande, att använde man koppar, stod taket

i minst hundra år, och efter den tiden hade man i alla fall 3
/* af kopparn

i behåll; täckte man det åter med järnbleck, så måste det göras om två å

tre gånger inom samma tid, och dessutom behöfdes jämt folk att måla

och sköta det. För att styrka detta omtalade han, att då presidenten

Strömfelt köpte Tungelska huset, det hade ett koppartak, som legat i

många år. »Han tog kopparn bort och lät i stället göra järntak; han

mente däraf hafva någon nytta och profit, men nu måste han åter låta

göra nytt tak på huset, och det kan han intet hafva för 1,000 plåtar;

hade han låtit ligga koppartaket, så hade det kunnat stå i barns och

barnabarns tid.»

Frågan blef tillsvidare oafgjord; den fick ligga till sig närmare ett

år. Då kommissarien Schantz den 14 april 1736 ånyo spörjer, om full-

mäktige önskade, att det nya huset skulle täckas med koppar liksom det

gamla, »tviflade de därom, och befallde att komissarien för större visshet

skull ginge åstad att informera sig närmare därom. Och som herr kom-

missarien tillbakars kom och visste berätta, att taket öfverallt var af kop-

par, frågade herr hofrättsrådet, om förslag är gjort huru mycken koppar

som går därtill.» Kvantiteten var beräknad till 25 skeppund. Det blef

därvid. Taket skulle göras liksom det gamla, men kommissarien fick

uppmaning att tillse, att kopparslagaren inte gjorde plåtarna för stora

och tjocka.
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Den 30 juni meddelar Hårleman, att murningen nu nått till tredje

våningen ocli föreslår, att här skulle göras släta gipstak i stället för

de ursprungligen projekterade hvalfven, hvilket skulle blifva betydligt

billigare. Korridorerna i alla våningarna skulle dock göras hvälfda och

dessutom »ett rum hela huset opföre blifva hvälfdt, hvilket rum i vå-

ningarne, om man däruti vill förvara böcker och papper, sedan det

med en järndörr blifvit försedt, skall omskönt och någon vådelig hän-

delse skulle existera, det dock Gud afvände, kunna vara så säkert, att

ingen olycka skall vara att befara».

I enlighet med detta förslag utfördes också rummen. I våningarna

två och tre trappor upp finnes endast ett hvälfdt rum, nämligen det

midtersta, som ligger längst åt norr (närmast det gamla huset); det är

isoleradt på båda sidor med korridorer (lika i båda våningarna), syn-

barligen afsedt till arkivrum, ehuru det numera i öfre våningen tjänar

till vaktmästarebostad och i nedre våningen till frukostrum för telegraf-

styrelsens tjänstemän.

En annan fråga af rätt stort allmänt intresse var byggnadens af-

färgning, då den slutligen stod under tak. Såsom framgår af kommis-

sariernas memorial af den 27 april 1737 hade Hårleman föreslagit, att

huset skulle strykas med »en vacker ljusgul färg, som gifver bästa

utseendet och för den skull till det nya Kongl. Slottets anstrykände

utvald är, och dessutom på detta huset nödvändigt synes böra brukas,

eftersom en dunklare färg skulle göra både bankens egne rum inåt den

trånga gårdsplatsen samt grannarnas vid begge gränderna belägne hus

alltför mörka». Denna färg hade också användts på det äldre huset.

Fullmäktige ansågo visserligen, att en grå färg kunde vara durablare,

men gåfvo sitt bifall till den gula färgen i anseende till att den användts

på det andra huset.

Det är sålunda ett steg i rätt riktning, då man vid senaste reparation

(191 1) gifvit fasaden mot Skeppsbron en ljus ton, men den hade väl

bort göras något mattare för att få sin riktiga cachet. Då huset i öfrigt

fått bibehålla sin gamla gråbruna patina, framträder tillsvidare den ski-

nande nya fasaden på ett mindre lyckligt sätt.

Vidare förmälte kommissarierna i det ofvannämnda memorialet, att

hofintendenten » både för likheten emot de gamla fönsterramarne som och
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för varaktighetens skull tyckt rådligast att de (ramarna) göras afek på sådant

sätt, att vid bägge gränderna för symmetriens skull och till undvikande

af onödig omkostnad blifva fyra blyfönster i hvarje stor eller hel vånings

fönsterluft, men uti fasaden åt sjösidan, ej allenast i halfvåningen utan

och i helvåningarne, allenast ett par kittfönster i hvarje luft med stora

rutor, liksom vid Kongl. Slottsbyggnaden brukas» . Vid utförandet synes

detta förslag något modifierats: fönstren i sjöfasadens öfre våningar

hafva tre rutor öfver hvarandra i stället för två, och de på sidofasaderna

icke fyra utan sju små blyinfattade rutor på höjden (inalles 28 rutor i

hvarje fönster).

Fönsterramarna skulle enligt förslaget utföras af snickaren Johan

Michael Meslin, som Hårleman rekommenderat. Meslin fick förevisa

prof på sina ramar, hvilka betingade ett pris af 30 dir kmt för de mindre

fönstren och 54 dir kmt för de större fönstren. Fullmäktige funno detta

något dyrt och uppsköto sakens afgörande till nästa sammanträde. Då
(den 4 maj) omtalar kommissarien Schantz, att han frågat snickaren

Haupt om priset, och han hade begärt 10 plåtar (= 60 dir kmt) stycket,

»ty där fordras mycket arbete till att få dem så släta, hvilket tager gan-

ska mycken tid bort». Då han hörde, att en annan lofvat göra dem

något billigare, så lofvade dock Haupt att göra dem till samma pris!

Sedan man öfvertygat sig om att icke heller någon annan duglig snic-

kare ville göra fönsterramarna för lägre pris, lämnades hela beställnin-

gen åt Meslin mot villkor att han levererade ramarna färdiga före ut-

gången af juli månad.

Herr baron och vicepresidenten Thegner, som ju i allmänhet inte

visat något synnerligt förtroende till Hårleman, frågade herr hofintenden-

ten vid samma sammanträde »hvad han tyckte om de stora sprickor,

som yppas öfver hela bankohuset?» Hårleman svarade: »De kunna väl

botas när huset rätt fått sätta sig; att sprickorna synas smalare ofvantill

och större nederåt pålningen, det är väl det: de låta sig då väl bota, när

huset fått sätta sig så mycket det kan. Man fruktar att dessförinnan

torde man väl i många år få se sådana sprickor.» — En spådom som

ju fortfarande besannar sig!

Hårleman framhöll också såsom en stor fördel i huset, att skor-

stenspiporna uppdragits långs skiljemurarna allt ifrån grunden upp på
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vinden, »så att ingen eldsfara är att befrukta». Herrar fullmäktige frå-

gade då, om någon kunde komma upp igenom dem? Kommissarien

Schantz genmälte: »Ja, där har krupit redan en gosse upp där.» —
»Herrar fullmäktige tyckte det väl vara.»

Slutligen beslöts vid detta sammanträde, att »den stenen, som var

insatt under taket på gamla packhusmuren, hvaruppå en stor förgylld

krona var graverad med årtalet 1603, skulle uppsättas på något ställe

uti portgången af den nya tillbyggnaden för antikvitetens skull, därest

den kunde stå i fred och bäst passa sig». Som bekant sitter denna

sten nu öfver ena sidoporten i den midtersta källaren åt Skeppsbron.

Den vanliga föreställningen, att hela porten skulle härleda sig från gamla

packhuset, resp. järnvågen, är sålunda icke riktig.
1

Under de närmast följande sammanträdena förekomma endast kor-

tare meddelanden angående bankobyggnaden, som fortskrider så små-

ningom, ehuru med vissa dröjsmål, förorsakade däraf, att den beställda

takkopparn icke räckte till och mera koppar icke kunde erhållas till-

räckligt snabbt ifrån Avesta. Den blef dessutom mycket dyrare i

transport och tull än man beräknat: hvarje skeppund kom att kosta

540 dir kmt. — Men så, vid sammanträdet den 22 juni, kommer
åter en mera svårsliten fråga på tal. Det gäller att beställa beslag och

glasrutor till fönstren. Ramarna skulle förses med järnbeslag och spagno-

letter. Hårleman hade gjort ritning till dessa detaljer och smederna

Zetterström och Metscher blifvit tillfrågade om priset. Beslagen skulle

kosta 42 dir kmt stycket. Fullmäktige tyckte som vanligt, att det var

för dyrt, men fingo ge med sig, då Hårleman visade, att det var ovanligt

billigt. Beträffande fönsterrutorna bestämdes, att de mot sjösidan skulle

göras af bästa franskt glas, men de mindre åt gränderna af tyskt glas.

Man gjorde sitt yttersta för att pressa ned glasmästare Stöwers pris —
resp. 66 och 20 dir kmt per fönsterluft — men häruti lyckades man
dock icke. Till sin öfverraskning funno också fullmäktige, när de

räknade ut hvad dessa fönster borde kosta, att glasmästaren begärt 4
dir mindre per styck än fönstren skulle kostat fullmäktige själfva enligt

gängse glaspris. Då betygade herr honntendenten, »att herrar fullmäk-

tige kunde med tryggt samvete ingå det ackordet med honom »

!

1
Jfr exempelvis F. U. Wrangel, Stockholmiana. III. sid. 80.

21 — 122245. Sirin, Gamla Stockholm$hus . II.
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Den af Hårleman tillbyggda fasaden mot Skeppsbron.
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Härmed upphöra de långa diskussionsprotokollen rörande bankens

byggnad. Alla de viktigaste detaljfrågorna voro afgjorda. Man hade

ändtligen fört saken i land. Vid sammanträdet den 7 december rappor-

terar kommissarien Schantz, »huruledes det nu börjar lida till slut med

nya bankobyggnaden», och han föreslår, att hofintendenten Hårleman,

som alltsedan år 1733 »därvid haft mycket besvär och oförtruten möda»,

nu skulle ihågkommas med någon vidare vedergällning än de 100 du-

kater, han redan erhållit för ritningen. »Efter något betänkande yttrade

herr von Schantz, att man icke lärer kunna gifva herr hofintendenten

mindre än 1,400 dir smt, så att hela hans recompense sammanräknad

må blifva 1,000 plåtar (6,000 d. kmt). Hvilket herrar fullmäktige tyckte

honom väl hafva förtjänt.»

Ett år senare anhålla fullmäktige hos bankens deputerade, att kom-

missaren C. F. von Schantz må ihågkommas med en discretion på

1,000 dir smt »för dess hafda möda och besvär vid nya tillbyggnaden

af bankohuset».

Den Hårlemanska tillbyggnaden af bankohuset mot Skeppsbron

har i stort sedt samma arkitektoniska prägel som det äldre Tessinska

huset. Hårleman var ju Tessins närmaste konstnärlige arftagare och

elev. För honom stod det säkerligen klart, att här icke kunde göras

någonting bättre än en stiltrogen komplettering af den gamla byggnaden,

hvilken ju, åtminstone i sina detaljformer, var ett ovanligt rent exempel

på klassicistisk romersk arkitektur. Han följde sålunda så troget som möj-

ligt det gifna exemplet och företog endast en del detaljafvikelser, som delvis

betingats af fasadens ökade höjddimension. Tomten sluttar nämligen

rätt betydligt mot Skeppsbron. I följd häraf blef den senare fasaden

drygt halfannan meter högre, en ökning, som helt och hållet pålagts

källarvåningen, hvilken ju, enligt hvad som framgår af fullmäktiges

protokoll, ansågs som den viktigaste och nödvändigaste delen i den först

beslutade tillbyggnaden. På fasaden utbildades denna våning med blind-

arkader, i hvilka de rundbågiga, gallerförsedda fönstren sitta infällda.

Mellan bågarna stå breda, rusticerade murpelare, och såsom slutstenar i

bågarna äro tunga volutkonsoler insatta. Det hela är utfördt i ljusgrå

gottlandssten (endast de två nedersta stenhvarfven äro af mörkare roslags-
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sten). Muren är behandlad i kraftig längdrustika utan synliga tvär-

fogar. Sockeln afslutas med en slät list.

De öfre våningarna ha samma höjd som på Järntorgsfasaden. In-

delningen af de putsade murytorna är äfven alldeles densamma, dock

har arkitekten tillåtit sig den afvikelsen, att han rusticerat putsytan ända

upp öfver mezzaninvåningen. Detta parti bildar sålunda en förmed-

lande öfvergång från den kraftiga sockeln till den släta muren i de öfre

våningarna. För den som känner det senare husets byggnadshistoria

ligger dessutom i denna behandling af fasaden, med ett rusticeradt nedre

parti (2 7* våning) och ett slätputsadt öfre parti (2 våningar), en antydan

om att den nedre delen till en början betrak-

tades såsom ett afslutadt helt för sig. Hörnen

äro här liksom på Järntorgsfasaden särskildt

betonade med kraftiga rustikakedjor, utförda

i sandsten, men i de öfre våningarna endast

med förkroppade pilastrar i puts.Våningslisterna

äro utdragna rundt omkring hela huset, och

under piano nobiles fönster finna vi samma
höga sockelzon, som vi redan känna från Järn-

torgsfasaden. Äfven den vackra takgesimsen

med de däri insatta vindsfönstren är genomförd

efter det Tessinska mönstret: den omspänner

Fönster i bottenvåningen. såsom ett monumentalt bälte hela det kombi-

nerade byggnadskomplexet.

I afseende å detaljformerna har Hårleman tillåtit sig något större

omväxling, delvis motiverad af sträfvan att ge en lifligare artiku-

lering åt fasaden, men delvis troligen äfven af praktiska skäl. Fönstren

äro sålunda i hufvudvåningarna något större än motsvarande fönster

på det gamla huset samt framför allt försedda med kraftigare omfatt-

ningar. Han har icke upptagit det Vignoleska portalmotivet för fönstren i

bottenvåningen, utan i stället det långt vanligare italienska motivet med

omväxlande triangulära och segmentformiga frontoner, som springa långt

fram, burna af stora konsoler. Deras skuggverkan är synnerligen kraftig,

och de göra onekligen ett enhetligare, mera harmoniskt intryck än motsva-

rande fönster på den andra fasaden. Härtill bidrager äfven det ökade utrym-
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met, då ingen portal klämts in på midtfältet. Däremot saknar man solbän-

karna under fönstren; de äro helt enkelt ersatta med våningslisten.

Mezzaninvåningens fönsterinfattningar äro äfven kraftigare utbil-

dade: de ha fått högre och rikare profiler än på den andra sidan och

äro dessutom försedda med små krönande gesimsplattor. Det midtersta

fönstret är dekoreradt med en girlandfeston och en mussla. Troligen

var det här, som Hårleman tänkte sig den inskriptionstafla, hvilken, enligt

hvad som omtalas i handlingarna, skulle innehålla uppgifter om de tre

olika byggnadsperioderna, och där fullmäktige

önskade, att äfven arkitektens namn skulle in-

graveras. Det är både ur historisk och este-

tisk synpunkt att beklaga, att den icke kom
till utförande.

Den egentliga hufvudvåningens fönsterin-

fattningar äro snarlika dem på Järntorgsfasa-

den, ehuru äfven här märkes en rikare profile-

ring af ramarna samt en kraftigare utbildning

af konsolerna och gesimskrönen. Linjerna äga

öfverhufvud större rörlighet och elegans än

på den Tessinska sidan. Rokokon, som tydligt

klingar fram i den sirliga mussel- och gir-

landdekorationen, ligger redan arkitekten i

blodet och lockar fram mjukare och lifligare

formnyanser än 1600-talet kände till. Det

stora verket har icke lidit häraf. Skeppsbro-

fasaden är en fullt ut lika stilfull skapelse som
Järntorgsfasaden — om icke bättre —

,
ty den har icke fått sin karaktär

genom senare tillsats af de italienska fönstren, utan i ett stöp. Visserligen

kan den icke betecknas såsom ett vidare originellt verk af Hårleman—
därtill är den alltför mycket gjord efter det tidigare mönstret— men väl

såsom ett synnerligen vackert vittnesbörd om denne begåfvade arkitekts

goda smak och smidiga kompositionstalang.

Äfven i den inre arkitekturen kan man, trots all sträfvan efter likhet,

lägga märke till en utveckling i antydd riktning. Här finnesju öfver hufvud

icke några dekorerande eller ornamentala partier, karaktäristiska för de olika
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perioderna — det enda undantaget beteckna trappräcken — men äfven

de släta hvalfven och pilastrarna tala i detta afseende ett tydligt språk.

Den Hårlemanska tillbyggnaden var ju af betydligt mindre om-

fattning än det föregående huset: dess sidofasader ha sex fönsteraxlar

(omkring 20 meter) mot det gamla husets 1 1 fönster (omkring 34 meter),

men den skulle i alla fall rymma en ljusgård, omgifven af korridorer, en

särskild trappa samt åtskilliga rum. De olika partiernas dimensioner

gjordes i stället så mycket mindre: gården är endast något öfver tre

meter bred, korridorerna 1,25 meter (mot 1,60 m. i det gamla huset):

sålunda har på ömse sidor om gården, utanför korridorerna, blifvit plats för

smala rum. För öfrigt ligga tre stycken små kvadratiska rum mot det gamla

husets yttervägg; de äro alla tre hvälfda i bottenvåningen och i mezza-

ninen, men i de öfre våningarna är endast det midtersta försedt med
hvalf. Det var, enligt hvad vi erfarit, det brandfria arkivhvalfvet. Åt

Skeppsbrosidan ligga ytterligare tre rum i hvarje våning (numera delvis

sammanslagna), af hvilka emellertid det nordligaste är mycket litet, emedan

trappan är förlagd vid den andra fönsteraxeln på norra muren. Det är

en helt enkel trappa, som stiger rätt brant med två korta afsatser i

hvarje våning; såväl trapparmarna som hvilplanen äro täckta med små

korshvalf. Öfver hufvud gäller om denna del af bankohuset liksom om den

tidigare delen, att hvalfven och hvalfstöden samt fönstren erbjuda det

största arkitektoniska intresset. Rummen äro i öfrigt så fritt moderni-

serade med afbalkningar, kakelugnar o. dyl., att de icke längre ge något

intryck af 1700-talets rumskonst.

Källarvåningens vackra hvalf äro synnerligen beaktansvärda. In-

tressant är också att se, huru arkitekten här — för att skapa mera ut-

rymme för kopparplåtarna — i hvart och ett af de tre stora rummen

tagit bort den ena projekterade pelaren och sålunda fått två par (i stället

för tre par) korshvalf af mycket varierande storlek. Hela bottenvåningen

är som sagdt äfven hvälfd; det midtersta rummet med två fönster mot

Skeppsbron är här af särskildt intresse, tack vare sina vackra proportioner

och den egendomliga, lilla, murade skrubb, som upptager ena hörnet.

Den tillhör den ursprungliga anläggningen och har troligen varit afsedd

för förvaring af särskilda värdesaker.

I de öfre våningarnas ljusa korridorer, som upplysas af stora fönster
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mot gården, och där de nätta korshvalfven åtskiljas af fördubblade

tvärbågar, fortsatta såsom lisener på väggarna, ha vi åter tillfälle att

beundra den synnerligen säkra proportionskänsla och sobra formgifning,

som utmärka hela denna tillbyggnad. Den förkrympta skalan, det knappa

utrymmet i alla lokaler är i denna del' af huset ännu kännbarare än i

den äldre delen, men likafullt har arkitekten i de flesta partier lyckats

ernå det intryck af harmoni och väl afvägda proportioner, som är ett af

de väsentligaste kriterierna på ett byggnadsverks inre, konstnärliga värde.

Utan tvifvel får gamla riksbanken, såväl ur historisk som ur konst-

närlig synpunkt, betecknas såsom en af Stockholms allra dyrbaraste och

intressantaste byggnader. Den sluter inom sig så mycket afden svenska

arkitekturens stoltaste och förnämaste traditioner — må vara endast i an-

tydningsform — , dess långa byggnadshistoria omfattar just de arkitektge-

nerationer, som här i landet lyfte arkitekturen till en »fri konst» och gaf den

en social och konstnärlig rangställning, som den tidigare saknat i Sverige.

Huru ihärdigt och huru länge fick man icke arbeta och sträfva för

att få denna byggnad afslutad i komplett skick ! Huru knappa voro icke

medlen under de brydsamma tider vid början af 1700-talet, då banko-

huset fick sin monumentala prägel genom den yngre Tessin! Så stor

var penningbristen i landet, att bankofullmäktige voro rädda äfven för

skenet af ett sådant byggnadsföretag. Likafullt genomfördes verket lång-

samt men säkert under vederbörandes oförtröttade patriarkaliska omsorg

och praktiska intresse för allt, från stockarna i grunden till fönsterra-

marna och plåtarna på taket. En sådan byggnad bör i sanning kunna tala

till oss med något af det fängslande personliga intresse, som nedlagts

på densamma, samt väcka hos oss känslan af ansvar för dess beva-

rande i orördt skick.

Lyckligtvis står byggnaden fortfarande vid en plats, som trots ny-

byggnader bibehållit mycket af gammal, äkta stockholmsstämning.

Bankohuset dominerar ännu som förr öfver det lilla, hemtrefliga Järn-

torget, det pressas icke ned af några väldiga hyreskaserner och fördärfvas

icke af några nya gatuperspektiv. Situationen är lika dyrbar som själfva

byggnaden och väl värd att omsorgsfullt bevaras. Sådan den står ännu

i dag, är den gamla banken en af de väsentliga stödjepelare, som uppbära

det » gamla Stockholms » allt mer och mer raserade arkitektoniska skönhet.
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BILAGOR RÖRANDE RIKSBANKSHUSET.

DEN SENARE TILLBYGGNADEN.
(Secret Banco Protocoll Pro Anno 1732. N:o 40 pag. 414. Riksbanksarkivet.)

October den 4:de A:o 1732.

H:r Hofrättsrådet Ehrenstam begynte tahla om Bancobygnaden, och frågade om
icke H:r Deputerade gifwit tillstånd dertill, den samma torde wara nödig, och nu wore ett

mächta godt kiöp på materialier.

H:r Baron och Vice Presidenten Thegner: H:r Deputerade hafwa skutit det till wårt

godtfinnande.

H;r Hoffrättzrådet Ehrenstam: Banquen måste hyra sig nu kellare för plåtarne,

och det kostar Banquen wackert.

H:r Borgmästaren Aulaevill: ja på trij ställen wist, och det är äfwentyrligt, att pen-

ningarne skola ligga utom Banquen.

H:r Baron och Vice Presidenten Thegner: Banquen hafwer nu mera ingen koppar-

ränta att indrifwa, och jag menar plåtarne lära minskas och intet ökas.

H:r Hoffrättzrådet Ehrenstam: intet har man sedt det ännu, men så mycket wore

det, hade Banquen sina kopparplåtar inom sitt eget hus, så wiste ingen fremmande, hwad

man hade, nu sticker det folket i ögonen, att Banq:n behöfwer så många källare utom hus.

H:r Kyrkioherden Flink: denne bygning skulle kosta Banquen stora penningar.

H:r Hoffrättzrådet Ehrenstam: så kunde och Banquen bekomma wackra och raiso-

nable hyror.

H:r Kyrkioherden Flinck: men nu skola inga plåtar mera förmyntas.

H:r Borgmästaren Aulaevill: så länge Banquen måste leya och hyra källare, sig till

gravation, så länge warar nödwändigheten för Banquen, att de måste bygga sig sielf rum.

Förslaget huru det byggas skall, är redan giordt och approberat af H:r Deputerade.

H:r Kyrkioherden Flinck: kan ske det torde tydas illa ut och seijas, att till bygna-

den har Banquen penningar, men elliest heter det, att Banquen inga egne medell hafwer.

H:r Hoffrättzrådet Ehrenstam: skall det byggas, bör man nu wara omtenkt derpå,

ty materialer äro för godt kiöp nu för tiden.

H:r Baron och Vice Presidenten Thegner frågade: hwilka?

H:r Borgmästaren Aulaevill: sten, kalck, altsammans, undantagandes bräder, som

är något dyrare än i fiohl.

H:r Baron och Vice Presidenten: så mycket är det, bygger man ett hus, så står

det qwar, och kastar nytta af sig och som det ser ut, lärer manufactorierne tilltaga hos

oss, då behöfwa de bodar och magaziner.
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H:r Hoffrättz Rådet Ehrenstam: det kunde ingen platz wara lägligare dertill, än

Banquens tomt nedre wed siön, att låta der giöra packbodar, de skulle wähl betahla sig.

H:r Borgmästaren Aulaevill: min tanka är, att så lenge Banquen måste hyra källare

af andra, så länge har Banquen frihet att bygga sielf, men peu a peu.

Hrr Baron och Vice Praesidenten Thegner: hwilken architect skulle då Banquen wäl

bruka.

Adlerheim: H:r Horleman har redan giort den approberade dessein och ritningen.

H:r Hoffrättzrådet Ehrenstam: han är en honette man, och han skulle giöra

Banquen alt nöije, det kunde man wara försäkrad om, och sedan har man med honom sig

allaredan engagerat.

H:r Kyrkioherden Flink insisterade, att hädan efter torde plåtarne intet blifwa så

många som här till, åtminstone intet ökas.

H:r Hoffrättzrådet Ehrenstam: det hindrar intet; först hafwa wi en så mächta wäl

belägne tomt, sedan kan Banquen wacker hyra indraga och winna utaf packbodar, som

utleijes.

H:r Kyrkioherden Flink: så borde man låta sig nöija med källare och bodar, men
bättre woro att emploijera penningarne till lån.

H:r Baron och Vice Praesidenten Thegner: wi wilja see härnäst uppå den dessein

som H:r Horleman giordt.

H:r Hoffrättzrådet Ehrenstam: och så wilja wi äfwen anmoda honom, att giöra

förslag på omkostnaden, till denne desseins utförande.

Adlerheim sade den samma wara och giord, och till öfwerflöd hafwa H:r Commis-

sarieme, intet annat han wiste, låtit en murmestare äfwen gifwa sitt förslag a part, ty H:r

Commissarierne wille see, huru den samma skulle med hwarandra inträffa och öfwerens

stämma.

H:r Fullmächtige resolverade, att detta alt skulle nästkommande odensdag uptagas,

till H:r Fullmächtiges öfwerseende och widare öfwerläggande.

(Secret Banco Protocoll Pro Anno 1732. N:o 40 pag. 501.)

October den 25:te A:o 1732.

H:r Fullmächtige befalte, att desseinen öfwer Banco bygnaden skulle uptagas, som
skedde, och öfwersågo Hh:r Fullmächtige först ritningen och sedan förslagerne, huru myc-

ket bygnaden skulle komma att kosta.

H:r Baron och Praesidenten: hwilken skulle wi wähl updraga detta, att wara wår

Architect, månne icke H:r Borgmästaren Adlercrantz?

H:r Borgmästaren Salan: nog tager han sig det gierna uppå, om det blifwer ho-

nom anförtrodt.

H:r Hoffrättzrådet Ehrenstam: påminte att H:r Hoffintendenten Horleman hade

giort deseinerne, och att man hade ingen orsak att gå ifrån honom.

H:r Baron och Vice Praesidenten Thegner: det är sant, jag påminte mig intet, att

wi redan anmodat H:r Horleman, att giöra sielf desseinen.

H:r Borgmästaren Aulaevill: det är ganska godt köp på materialier, särdeles uppå kalk.

H:r Kyrkioherden Flink: det kan jag och bewittna, som sitter uti Slotzdeputatio-

nen. Kalk selljes till 16 D:r lästen; är nästan samwetzsak, att betahla honom så ringa.

H.r Borgmästaren Aulaevill: om någonsin wore rådeligit att bygga, så wore det nu.

— 122245. Sirén, Gamla Stockholmslivs. II.
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H:r Baron och Vice Praesidenten Thegner: det blifwer swårighet att få rum till en

material bod, och hwar skulle det läggas som upkiöpas borde.

H:r Borgmästaren Salan: meente att dertill ingen platz wore, om icke in på gården.

H:r Baron och Vice Praesidenten Thegner: der kan det intet angå, om det gamla

huset kommer till att rifwas.

H.r Hoffrättzrådet Ehrenstam: såg effter huru många kellare kunde blifwa, och

huru många fordras till wedkellare. Frågade huru mycket wed Banquen åhrl. uplade.

Adlerheim geck neder, att giöra sig derom underrättad, och upkom med de berät-

telser, att somliga åhr några och siuttio, och somlige åhr några och åttatio famnar uptages.

H:r Borgmästaren Aulaevill: det är intet wähl, att Banqven åhrl. skall så dyrt hyra

sig källare och utom sitt eget hus, där är fahra wed.

Hrr Baron och Praesidenten Thegner: åt åhret när inventering skall ske, då få wi

see, om plåtarne hafwa förminskat sig.

H:r Kyrkioherden Flink: i åhr lärer ingen afsaknad blifwa, men ett annat åhr kanske

4 dubbel.

H:r Hoffrättzrådet Ehrenstam: jag skulle intet tro det. Enär plåtarne myntades

och hitkommo, gofwes de straxt ut, och uttoges af Hoffstaten, Kongl. gardiet, Artelleriet

och flere, så att de intet behöfdes en gång att läggas in uti kiellare, och ändå behöfdes

källare.

H:r Baron och Praesidenten Thegner: men när inga plåtar mehr slås, så måste de

wähl något minskas.

H:r Hoffrättzrådet Ehrenstam: den tiden plåtarne sloges, så woro de och af frem-

mande begiärlige, men nu intet, ergo måste de blifwa qwar i landet och när de samlats

uti wissa Collegier eller Contoirer, så måste de äter hit igen, så att ju ingen twifwell är,

att plåtarne altid blifwa i Banquen, i samma myckenhet, hädan effter som nu förtiden.

Adlerheim praesenterade de förslag, som H:r Hoffintendenten Horleman hade låtit

författa öfwer bygnaden, hwaraf Hh:r Fullmächtige inhemptade, att effter den giorde dessei-

nen besteg sig sten och arbetz lön med järnklamrar och bly etc. till 7,989 D:r S:mt:

men trä wärke och andra materialer med arbetzlön till 29,115 D:r S:mt, hwilket Hh:r Full-

mächtige förmente wara något högt upfördt, men befunno af ett annat förslag, som Hh:r

Commissarierne hade genom en annan murmestare låtit författa, att det i anseende till

murarbetet sig än högre besteg och till 79,425 D:r K:mt. Dock observerade Hh.r Full-

mächtige, att under detta senare war begripen en stor dehl, jemwähl af träwärcket, och

att bygnaden under ^ D:r K:mt åtminstonne intet fullbordes kunde.

(Secret Banco Protocoll Pro Anno 1733 Num. 41. Ss. 211— 228.)

Junius den 6:te.

Bancobygna- H:r Commissarien Schantz berättade att Hh:r Commissarierne warit föranlåtne att in-

ST5«2! smuera ett memorial 1:111 högförnämne Hh:r Fullmächtige angående tomtens bebyggande

neder wid siön, och att det wore ett angeläget måhl.

H:r Baron och Praesidenten Thegner: lät gifwa sig samma memorial som war af d.

4 hujus, och upläste det samma; yttrandes sig sedan, att Hh:r Commissarierne wilja wäl

förmena, att oansedt kopparräntan är ifrån Banquen tagen och updragen till ett wist han-
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dels contoir, skola likwähl plåtarne tilltaga och förökas i Banquen, så att man fruchtar

det Banquen snart intet hafwer tillräckeligit rum dertill, men jag tror det lärer intet komma
dertill, ty det myntar ju ingen annan än Bergslagen af sin koppar, som har tillstånd der-

till, och de samma plåtar blifwa mästadels qware deruppe hos dem.

H:r Commissarien Westrell: wi hafwa prof att kopparmyntet ökar sig ansenligen,

och äro i Banquen inkomne emot 15000 plåtar, endast utj Maji månad förmyntade.

Koppar förmyntas, som jag försport, af andra än utaf Bergslagen.

H:r Borgmästaren Salan: Commissarierne mena, att om man nu i tid intet ser sig

om källarerum, torde Banquen framdeles blifwa förlägen derom; ty man lärer intet gierna

wilja hyra sine källare till plåtar, de skämmas deraf, och taga skada af tyngden.

H:r Commissarien Westrell: derföre will handelsmannen Hysing sig intet beqwäma
till någon källares uthyrande, och den källaren utj Scharenbergske huset kan intet längre

wara tillräckelig, än aldrahögst på ett åhrs tid.

H:r Baron och Vice Praesidenten : finnes icke kellare utj H:r Preesidenten Feifs hus,

de woro intet långt ifrån Banquen, wore bäst att effterhöra dersammastädes.

Hh:r Commissarierne sade att der woro intet andra än wijnkällare, intet beqwäm-

lige för Banquen, och dess förutan att utj det huset woro många partier boende, man
kunde intet wara aldeles trygg för den orsaken, om inbrått genom muren skedde, eller

att huset om nätterne icke hölles stängdt som wederborde.

H:r Hofrättsrådet Ehrenstam: hwilken är den källaren man fruchtar skulle blifwa

upsagd?

H:r Commissarien von Schantz: den utj Scharenbergske huset.

H:r Baron och Vice Praesidenten: nu säga Hh:r Commissarierne, att som sielfwa

Bancohuset satt sig och tagit stora remnor af plåtmyntningen, så skulle murmestaren ut-

låta sig, intet bättre expedient wetta till dess botande än att utföra Bancobygnaden, ty

huset skulle deraf få stöd och styrka. Men till äfwentyrs torde Bancohuset taga än större

sprickor, om det nu kommer till en ny påhlning derneder, hwar som grunden skall läggas.

H:r Borgmäst:n Salan: Commissarierne fruchta, att Banquen utj de kellare utom

hus intet hafwa sin säkerhet.

H:r Commissarien Schantz: wi hoppas wara enskyllade, om något emot förmodan

händer: folket har många påfunder denna tiden att bryta sig in, der de weta medell och

penningar ligga.

H:r Borgmästn Aulaevill: man har att befahra i de främmande källrar tiufwerie,

wåldsamhet, eldzwåda, uphögning, jag har intet betänkande, hwi icke Banquen må bygga

sin tomt och wara på alt sätt tryggare.

H:r Hofrätts Rådet Ehrenstam: jag påminner mig, att jag sedt af förslaget, att här

fordras alt för stor bekostnad, öfwer 120,000 dahl:r om jag mins.

Herr Borgmästaren Aulaevill: i det stället bespar man hyrorne, och får till öfwerflöd

upbära hyror af andre.

H:r Baron och Vice Praesidenten: Hh:r Commissariernes memorial är godt, wi

wilja se, hwad som requireras, och upläste memorialet af d. 15 Novemb:r 1732 å nyo;

Yttrade sig sedan att det war skada, det den gamla desseinen, af framl. architecten Thessin

förfärdigad, skall wara förkommen.

H:r Commissarien Schantz: berättade sig hafwa wist den nya desseinen för H:r
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General quartermest:n Leyonsparre, och hans utlåtelse är, att den samma intet kan

förbättras.

H:r Baron och Vice Praesidenten : uppå nya Slottet äro myckenhet källrar, månne
man intet kunde få hyra där.

H:r Borgmästaren Aulaevill: nog finnes der källare, om Banquen man hade sin sä-

kerhet.

H:r Hofrättrsådet Ehrenstam: ett skähl som drifwer Banquen till denna bygnad
lärer och bokhwalfwet blifwa, som intet längre will förslå.

H:r Baron och Vice Praesidenten: der förwahras pretieuse böcker utj det hwalfwet,

angelägne både för Banquen och andre privatis: ligger stor macht uppå och at taga dem
up utj andre rum i Bancohuset är intet rådeligit.

H:r Hofrättsrådet Ehrenstam: dernäst är swårast med upsägningen som befaras

ifrån de hyrde källarne.

Hrr Doctor Nordberg sade sig intet kunna finna större säkerhet utj slotskällaren,

än utj dessa som nu hyras.

H:r Borgmästaren Aulaevill: de äro långt ifrån belägne, och hwad omkostnad skulle

icke det förorsaka Banquen att föra plåtarne fram och tilbakars: det kostade intet litet.

H:r Hofrättsrådet Ehrenstam: calculerade efter och hölt med att det skulle draga

wacker bekostnad.

H:r Baron och Vice Praesidenten : hwilken skall blifwa tillsyningsman uppå bygge-

wärket? Sahl. Commissarien Feindt i sin tid hade beställning derom, och han förrettade

den samma wähl.

H:r Commissarien Schantz: det skulle intet hafwa någon nöd, jag hoppas hwad

det anbelangar, skall jag wäl draga omsorg derföre.

(Secret Banco Protocoll Pro Anno 1733. Num. 41. Ss. 372—377.)

Julius den 4:de.

Hr Leyon- H:r Commissarien Schantz producerade H:r Generalquartermest:n Leyonsparres
sparres skriff- Sentiment skrifftel. författadt, öfwer den ritning och dessein Hoffintendenten H:r Horle-
tehga Senti- ö

ment up-wisas, man hade författadt öfwer tillökningen eller tillbygningen af Bancohuset, jemwäl öfwer
ang-.de den rit- arbetzförslagen.
ning och des-

sein som H.-r H:r Baron och Vice Praesidenten: det är rätt wäl att wi hafwa hans Sentiment och

^Jfattad^y
aPProDati°n > wi kunna då gå tryggare, ty han är en förståndig och mycket erfahren man

wer uibygna- uti bygningar : Men hwilken skall på Banquens wägnar bestyra härom, effter han någon
den af Banco entreprenade afråder.
huset, jemwal 1

o o

öfwer arbetz H:r Commissarien Schantz: det far man wäl rad före.

förslagen. jj ;r Borgmästm Aulaevill: det lärer H:r Commissarien sielf wilja giöra.

H:r Commissarien von Schantz: om Hh:r Fullmächtige måtte täckas att betro mig

derom, så skall jag wäl giöra mit bästa, allenast jag får wälja mig en pådrifware och

hielpare.

H:r Borgmäsfcn Aulaevill: intet lärer komma till någon bygnad i åhr, förr än näst-

kommande, men i åhr bör man upkiöpa materialer och uprätta en material bod i sommar.

H:r Baron och Vice Praesidenten: fordrade fram Hh:r Commissariernes förra Me-

morial angående bygnaden, som uplästes och befantz wara af d. 4 Junii, samt d. 6 ejus-

dem hos Hh:r Fullmächtige förehafft; ytterligare wille och Hh:r Fullmächtige utur Hh:r
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Deputerades sista reglemente förnimma, huruwida Hh:r Deputerade gifwit bifall dertill,

och uplästes § dersammastädes.

H:r Borgmästn Aulaevill: Hh:r Commissarierne beropa sig uppå ett memorial af d.

15 Novemb:r nästförledet åhr, det måste blifwa något wist slut härutjnnan.

H:r Baron och Vice Prsesidenten : jag ser intet annat, än måste det komma dertill,

ty blifwer Banquen utsagd ifrån kellarne, som man nu hyser, hwar will man då taga

wägen, och kopparmyntet ökas som jag hörer, oaktadt Kopparcontoirets inrättning och

kopparens utskeppning. Banco bygna-

H:r Borgmäst:n Salan: sade att Commissarierne hade mänga goda skähl, och kunde
och^beslutes

Banquen icke undgå att företaga en bygnad, åtminstone att få hwalf och källare.

H:r Kyrkioherden Flink idem: och att man elliest snart kunde blifwa förlägen; det

woro och ingen ting som hindrade, ty tillstånd hade Hh:r Deputerade gifwit, och dessei-

nen hade de jemväl approberat.

H:r Baron och Vice Prsesidenten : murmestm skall mena, att denna nya bygnadens

upförande skall blifwa ett expedient att styrka det gamla Banco huset, som tagit sprickor

af plåtstämplingen, summa det måste wäl något begynnas.

Idem omnes.

(Secret Banco Protocoll Pro Anno 1733. Num. 41. ss. 398—400).

September den 2o:de.

Woro utaf Herrar Fullmächtige, effter öfwerenskommande dagen förut, Hoffrätts- Hh:r Full-

rådet H:r Ehrenstam, H:r Doctor Nordberg, H:r Kyrkioherden Flink, samt Hrr Borg-
w
j£

Ä
j^T

mästaren Salan tillsammans komne, tillika med Hh:r Commissarierne Schantz, Psilander- tomten i ögna

hielm och Westrell, kl. 12 neder uppå Banquens gamla tomt, mit emot Skepsbron, att i ^^sig^om
ögnesichte taga ett och annat, särdeles grunden, hwilken Hh:r Commissarierne låtit på grundens be-

2:ne sidor upbryta att utforska beskaffenheten, effter såsom en bygnad kommer deruppå u^frättade
att updragas. Wid hwilket tillfälle, att kunna sedermera fatta så mycket wissare anstalter,

Hh:r Fullmächtige äfwen hade anmodat H:r Hoffintendenten Horleman och Bygmest:n

Gerdes att wara tillstädes samt med Bygmestm Theulich och Murmestm Körner; och be-

fantz den gamla grunden liggande uppå hammarband, men utan påhlning under, icke

wara nogsamt pålitelig och fast, och att han derföre borde uptagas och en påhlning först

ske, jemwähl att gården eller platzen mit uti för tyngden af hwalfwen, som deröfwer

löpa skola, ochså påhlas borde; så framt effter ytterligare pröfwande, hwilket H:r Com-

missarien Schantz hade att försöka låta, det icke befunnes ifrån förre tider skedt wara,

för öfrigit styrkte H:r Hoffintendenten Horleman dertill, att det gamla huset först måtte

rifwas, och stenen så wäl derifrån, som utur den gamla grunden utföras, och platzen helt

ren giöras, men att emedlertid likwäl med några påhlars nedslående försök giordes, huru

långa och huru många deraf erfordrades.

Hh:r Fullmächtige utsågo platz, hwarest stenen emedlertid skulle kunna upföras och

"Piggas, samt besichtigade äfwenwäl det nyss upsatte materialhuset, hwarutinnan till

någon samling af materialer likwäl ännu ingen början giord war.

(Secret Banco Protocoll Pro Anno 1733. Num. 41. Ss. 432—441.)

October den io:de.

H:r Commissarien Schantz upkom: Bygnaden an-

H:r Baron och Vice Praesidenten frågade honom om något är begynt att tillgiöras gående.

wid bygnaden neder uppå tomten.
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H:r Commissarien Schantz: jag är derföre upkommen att i ödmiukhet berätta, det

jag har låtit hemta Stadsens krahn, tit neder på tomten och att jag giort begynnelse

att låta slå några påhlar ned till försök, ungefär 15 eller 16 stycken. Jag underställer i

ödmiukhet Hh:r Fullmächtige om de täckas skulle att taga sådant uti ögnasichte, den

grunden som der förut ligger, håller Byggmästm Theulich intet för pålitelig.

H:r Baron och Vice Praesidenten : derföre behöfwa wi intet gå neder.

H:r Commissarien Schantz: jag mente så, att Hh:r Fullmächtige tillika behagade

se bielkarne som jag upkiöpt, till prof och försök, de blifwa temmeligen kostbara, ty de

skola wara fyrkantige och utaf bästa wärcket. Elliest mente H:r Hoffintendenten Horle-

man, då han jemte Hh:r Fullmächtige för en tid sedan war nedre på tomten, tillika med
Hh:r Fullmächtige, att platzen bör aldraförst giöras ren och klar.

Discourerades om påhlarne nödwändigt borde wara fyrkantige.

H:r Kyrkioherden Flink: jag är i den tankan att de runde sig snarare undergifwa

än de fyrkantige, som äro stadigare.

H:r Hofrättsrådet Ehrenstam: höll de 4 kantige före att snarare taga röta, der-

före ser man altid brotimmer och dylikt wara rundt, dessutan äro och de 4 kantige swå-

rare och långsammare att få neder utj påhlningen, och mycket kostsammare.

H:r Baron och Vice Praesidenten: det är bäst att intet förhasta sig.

H:r Hofrättsrådet Ehrenstam: jag liter intet på Theulich i detta måhl.

H:r Kyrkioherden Flink: H:r Hofrättsrådet har tillförende nämdt Gerdes en gång,

han brukas nu wid Slottet, och han har godt beröm om sig.

H:r Hofrättsrådet: det är mig både af H:r Horleman, så wäl som af Capitaine

Carlberg sagdt och försäkradt, att Gerdes är mera pålitelig, jag känner och Theulich, för

10 åhr tilbakars war han intet bättre, än att han sielf geck och inlade gålf, det giorde

han hos mig.

H:r Borgmästaren Aulaevill sade att han är en habil bygmästare och mycket brukad.

(Secret Banco Protocoll Pro Anno 1733. Num. 41. Ss. 526—532.)

November d. 23:die.

H-.r Horleman ^ :r Hoffintendenten Horleman lät anmähla sig och inkom.

och Banco byg- H:r Baron och Vice Praesidenten tackade honom, som wille giöra sig möda att
nåden ang:de. ^omma up, man wille gierna taga goda råd utaf honom angående bygnaden.

H:r Hofrättsrådet Ehrenstam: berättade att Hh:r Fullmächtige hade offerte utaf

handelsmannen Polack uppå bielkar, men de woro något dyra.

H:r Hoffintendenten Horleman: jag har hafft den ähran att yttra mig tillförende

för H:r Hofrättsrådet, att fyrkantige bielkar behöfwer Banquen intet.

Hh:r Fullmächtige låta uphämta förslagen uppå materialerne, hwilka H:r Hoffinten-

denten genomögnade och begiärte äfwen att få se sielfwa desseinerne som han giordt,

yttrade sig att wid materialerne woro nu intet något att påminna widare än hwad biel-

karne anginge, men desseinerne wille han gierna taga hem med sig eller i morgon effter-

skicka, han wille giöra somlige något större och tydeligare till murmestarens effterrättelse,

och äfwen till stenhuggarens, samt straxt skicka både den förre och senare ritningen om
en dag eller twå tilbakars igen.

Hh:r Fullmächtige tackade honom derföre och lofwade förskylla det beswär han

hafft för Banquen så offta gånger.

H:r Horleman sade att intet skola undandraga sig uti det som af honom kunde
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fordras, men som han denne gång hade hinder och borde wara på ett annat ställe, så

wille han allenast berätta, att man nyligen uptagit wid Kongl. Slättet några påhlar utur

grunden, hwilka warit runda, och stådt där effter all aparence några 100 åhr, och som

Gerdes lärer komma up till Hh:r Fullmächtige effter befallning, så lärer han widare kunna

giöra besked, efftersom Gerdes hade med honom discourerat och hördt hans sentiments.

H:r Hofrättsrådet Ehrenstam: tycker H:r Hoffintendenten att Banquen skulle

betiäna sig af det gamla sättet med kran, eller det nya?

Hrr Horleman: det nya med ett hiuhl är mer än halfparten behändigare, jag hade

möda i förstone att kunna förmå folket arbeta deruti, men nu är det wunnit och går både

wäl och fort.

H:r Hofrättsrådet Ehrenstam: intet lärer Theulich gilla det samma.

H:r Horleman: det wet jag, men Gerdes will, och han torde låta accordera med
sig till ett wist och ett billigt [pris] för hwar stock, och det skulle jag råda till.

H:r Commissarien Schantz inkom och berättade Gerdes wara utan före, som straxt Gerdes.

inkallades, då honom företeddes grundritningen och han tillfrågades om han hölt nödigt,

det hela platzen skulle påhlas eller allenast under murarne.

Gerdes: hela platzen, ty der kommer en anseenlig tyngd uppå.

Frågades antingen han rådde till runda eller fyrkan tige påhlar.

Gerdes: de fyrkantige äro dyrare, och större omkostnad med att få neder, dess-

utan gå de intet så diupt.

H:r Commissarien Schantz: man kan låta sko några med järn, som elliest skulle

gå trögt.

H:r Gerdes: Det får man wähl lof att giöra med de runda påhlarne ochså, någon

dehl af dem, alt som man finner bottnen wara.

Spordes yttermera utaf Hh:r Fullmächtige huru långa stockarne skulle behöfwas,

Gerdes: 16 alnars längd är nog, men så kunde man taga twå slag, det ena något

längre, jag menar sådanne lärer finnas hos H:r Falck, och kunna fås för 4 d:r 16 skilling

stycket.

Frågades huru tiocka de skulle blifwa.

Gerdes: 7 eller 8 tum i li 11 ändan, tiockare intet, och utj hufwudet 10 eller 12.

H:r Commissarien Schantz förmente, att detta wärket skulle blifwa för swagt.

Gerdes: de runda påhlarne bära samma tyngd som de fyrkantige, och af påhlnin-

gen blifwer grunden tät, så att han kan upbära om det wore aldrig så stor tyngd, den

ena påhlen stärcker den andra.

H:r Hofrättsrådet Ehrenstam: hwad för cranwärck skulle man wähl bruka, Stadsens

eller sådant som wid Slåtzbygnaden brukas.

Gerdes: det gamla sättet går mycket långsamt och halfparten mer långsamt, samt

fordrar mera folk.

H:r Baron och Vice Prsesidenten : hwad kostar ett kranwärck effter nya sättet.

Gerdes: jag har ett som är mit eget, och kostar mig 50 plåtar.

H:r Commissarien Schantz : heijare äger Banquen sielf, och han ligger derneder

uti gården.

Hh:r Fullmächtige begiärte att Gerdes wille giöra ett förslag, angående quantitet

och qualitet uppå stockarne till påhlning, eller hwad annat, så wille Hh:r Fullmächtige

ytterligare öfwerwäga sådant och stanna uti något slut.

Gerdes lofwade det giöra och geck bort, sammaledes H:r Commissarien Schantz.
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(Secret Banco Protocoll Pro Anno 1733. Num. 41. Ss. 550— 555.)

December den 5:te.

H:r HofTintendenten Horleman lät anmähla sig, och som han inkom, praesenterade

han några nya ritningar uppå den nya Bancobygnaden, 5 till antahlet.

Hh:r Fullmächtige besågo dem och frågade om den förra desseinen derigenom

blefwe ändrad i något måhl.

H:r HofTintendenten: neij, jag har allenast giort ritningarne större och tydeligare, så

att murmästaren må bättre finna sig, och äfwen stenhuggaren. Skulle denne behöfwa något

att förfråga sig, så är han intet långt ifrån mig, som alla dagar är wid Slotzbygnaden till-

städz. Elliest har jag och upritat taken utj mellan wåningarne med korsshwalf, i fall Hh:r

Fullmächtige wille sig deraf betiena, de äro mycket säkra emot eld, och kunna aldrig af

någon wåd-eld i tändas.

H:r Baron och Vice Presidenten : det är mycket wäl, elliest skall ändå öfwersta

trossningen med tegeli beläggas.

H:r Hofrättsrådet Ehrenstam frågade angående påhlningarne huru många stockar

nu skulle dertill behöfwas.

H:r HofTintendenten: Gerdes har giordt ett förslag i anledning af grundritningen,

som jag giordt, det behöfwes intet öfwer 1500 stycken aldrahögst till 2000, och kommer
intet derpå an, om man tager något öfwer, ty det kan hända att somlige gingo sönder och

sprungo. Altså äro 1500 öfwer nog, men doch rådeligit att hafwa de öfrige uti reserve,

brukas de intet till påhlar, så komma de ändå till pass.

H:r Hofrättsrådet Ehrenstam: och runda påhlar, äro dertill goda nog.

H:r HofTintendenten: Jag har åter nyligen hafft prof, att de äro de aldrabästa; man
har i dessa dagar uptagit sådanne, som man wet stådt i jorden utj 500 åhr och med dem
är en stor menage; åtta giöra mig samma gagn som 5 fyrhuggne bielkar, och 372 swara

emot 2. Elliest står det nu uti Hh:r Fullmächtiges behag, huru de bäst finna sin räkning,

antingen att låta påhlningen ske på beting eller för dagzwärken.

H:r Borgmästm Aulsevill: begiärte weta H:r Hoffintendentens utlåtelse, om han intet

ärnar recommendera Bygmest:n Theulich till detta arbete.

H:r HofTintendenten: neij han förstår intet detta så wäl som Gerdes, jag säger det,

utan att wara interesserad mot eller med någon.

Hh:r Fullmächtige begiärte wetta, hwad han trodde att man kunde betinga pohl-

ningen till?

H:r HofTintendenten: jag skulle tro man kunde hafwa påhlen nedslagen för emellan

5 eller 4Y2 dahhr.

H:r Hofrättsrådet Ehrenstam: 16 al:s lengd öfwer hufwud lärer wara nog.

H:r HofTintendenten: jag tror det, man kunde slå neder någre till prof, elliest kom-

mer det ej an uppå om de tagas 1 aln längre, det giör ingen stor skillnad i priset: åt-

minnstone kunde man förse sig med en 50 stycken till större lengd, att hafwa uti förråd.

H:r Hofrättsrådet Ehrenstam: skola de wara 7 eller 8 tumb i lilla endan.

H:r Horleman: intet under 7 tumb, finnes ej heller gerna de som mindre äro; en

dehl af dem måste ochså skos med järn, om man finner att de gå trögt, doch hwar fierde

eller hwar femte, minsta dehlen komma att skos, men med krahn att löpa uti måste det

ske, är största menage wid.
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H:r Hofrättsrådet Ehrenstam: månne Högman intet skulle kunna lefwerera desse

påhlar för 14 eller 15 stycket.

H:r Hoffintendenten Horleman: om intet längre än 14 a 15 alnar, då torde han

kunna för det priset lefwerera dem.

H:r Kyrkioherden Flink: om Högman gifwer så godt köp som en annan, tycker mig

att man intet måtte gå ifrån honom, han gifwer wärkel. det bästa köpet, är elliest fattig

men will föda och hielpa sig.

H:r Hoffintendenten sade sig wara hindrad, och tog dermed afsked.

(Secret Banco Protocoll Pro Anno 1734. N:o 42. Ss. 159— 161.) Horleman får

ApriHs den ,o:d«.

Sidst kommo Hh:r Fullmächtige att tala om H:r Hoffintendenten Horleman; och med desselnens

tyckte H:r Hoffrättzrådet Ehrenstam, att som han hafft för Banquen mycket beswär och ^JJ^
arbete med desseinens utarbetande, till den nya Banco bygnaden, och offta warit häroppe Banco byg-

uti Banquen uppå Hh:r Fullmächtiges och Commissariernes kallelse, det borde han nu med naden-

någon discretion och wedergällning derföre ihågkommas, att derigenom animera honom till

widare Banquens tienst.

Adlerheim: det är nu 4 åhr, sedan han anmodades att utarbeta desseinen till denne

bygnad, hwarwid han hafft mycken möda, men ännu derföre icke någon wedergällning er-

hållet, han har dessutan när så erfordrats och han blifwit anmodad, altid infunnit sig, och

med goda råd samt arbetets påseende wist sig till Banquens tienst mycket willig.

H:r Baron och Vice Praesidenten : man kan spara dermed till Riksdagen.

H:r Borgmästm Aulaevill: qui cito dat, bis dat.

H:r Kyrkioherden Flink: det minsta man kan gifwa honom, så är det 100 ducater Specie.

H:r Baron och Vice Praesidenten: det är en wacker discretion det.

H:r Hoffrättzrådet Ehrenstam: han har giort sig mångahanda möda för Banquen,

han har ritat och utarbetat desseinen, och dessutan elliest utj hwad man honom anmodat

om, wist sig mycket willig; tychte det icke wara för mycket.

Och resolverades, det hafwe Hh:r Commissarierne för H:r Hoffintendentens räkning

i Wexellbanquen att låta insätta 100 ducater Specie, och attesten deröfwer H:r Hoffinten-

denten att tillställa, kommandes dess 100 ducater Specie länebanque omkostnings räk-

ningen att debiteras.

(Secret Banco Protocoll Pro Anno 1734. N:o 42. Ss. 173— 178.

Aprilis den 24:de.

H:r Commissarien von Schantz berättade, att han upkalladt stenhuggaren Fristedt, Fristedt och

och att han wore utan före, i fall Hh:r Fullmäktige täktes inkalla och höra honom om Ste

"^f^
are

det arbete som kommer att giöras.

H:r Baron och Vice Praesidenten: det kunna Hh:r Commissarierne accordera med
honom, till det lindrigaste.

H:r Kyrkioherden Flink: nog är han en god arbetare och ålderman för stenhug-

garne, men han har mycket arbete allaredan och wore bäst om Hh:r Commissarierne låto

ochså upkalla flere, att höra hwilken wille gifwa bästa köpet.

H:r Commissarien von Schantz : förslaget till stenhuggare arbetet har Fristedt giordt,

och det stiger sig till 7900 d:r S:mt och något mer, deruppå säger han sig nu wilja afstå

600 d:r S:mt, men mera icke det ringaste.
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Hh:r Fullmächtige tychte att det war en stor bekostnad allenast uti stenhuggare

arbetet, men sedan de hade igenomsedt förslaget, befunno att derunder war mycket järn-

arbete och annat, som äfwen ankom uppå stenhuggaren att stå och swara före, samt att

han äfwen skulle insättia sitt arbete under samma räkning.

H:r Kyrkioherden Flink: om så är att han skall sättia arbetet in utj murarne för

samma beting, så är det intet så mycket dyrt; det wore likwist säkrast för Hh:r Commis-

sarierne att kalla up alla stenhuggare och höra dem in för protocollet hwad de säija, och

den som will lemna arbetet för bästa priset, hålla sig till den. Idem reliqui.

Hrr Baron och Vice Praesidenten : kunde intet skada, att man efftersågo i de gamla

räkningarne, hwad Banquen får betalt för" sådant arbete.'

H:r Kyrkioherden Flink: mycket giöres nu för lindrigare pris än uti förra tider af

detta slags arbete.

H:r Baron och Vice Praesidenten: och det skulle jag hålla före, att Commissarierne

först hörde H:r Hoffintendenten Horleman.

H:r Commissarien von Schantz: wi hafwa så tänkt.

H:r Baron och Vice Praesidenten : och jemwähl murmestaren samt låta honom se

material förslaget, elliest kunde han uti sitt förslag taga för mycket till, om han intet wet,

att stenhuggaren upfördt en dehl redan, som han bör stå och swara före; uti alt måste

Hh:r Commissarierne betinga det bästa priset, ty Banquen betalar contant, de som något

skola hafwa behöfwa intet löpa med assignationer hela långa tiden och sedan afstå ändå

några procent.

H:r Commissarien von Schantz: detta stenhuggarearbete presserar och måste nu

beställas snart, ty det går långt ut dermed, först skola stenarne förskrifwas, sedan arbetas.

H:r Borgmästaren Salan: det torde så mycket snarare fordras, som påhlningen lärer

blifwa mindre, sedan så god grund under murarne befinnes allaredan ifrån förra tider wara

giord, att kan ske nu mera ingen annan behöfwes.

Tetiitz ansök- Adlerheim framtedde en skrift inlagd af Bygmestm Teilitz som uplästes, med be-

bi-

ing
1% Siäran att blifwa bibehållen wid Banco arbetet fram för Bygmestm Gerdes.

hållen wid Hh:r Fullmächtige utläto sig icke widare, än att de redan öfwerenskommit med
Banco arbeut.

Gerdes> och 2;ne byggmestare behöfwa de intet.

Hh:r Commissarierne gingo neder.

Horleman H:r Baron och Vice Praesidenten frågade huru Hoffintendenten Horleman utlåtit sig,

angående. wjd det han fick de anordnade 100 ducater.

Adlerheim sade sig intet hafwa talt wid honom sedan, men att han skickat Banco

attesten till honom utj en billet.

H:r Hoffrättzrådet Ehrenstam sade sig hafwa talt wid honom, och att han betygat

alt nöije, samt förklarat det Banquen skall hafwa macht uti det yttersta och när dem be-

hagar att anlita honom, samt att han håller det för en gloire för sig att hafwa kunnat

giöra Banquen någon nöijaktig tienst, eller häreffter giöra kunna.

(Secret Banco Protocoll Pro Anno 1734. N:o 42. Ss. 365—379.)

Julius den io:de.

Horleman och H:r Commissarien Bellman gaf tillkenna att han sedt utj förmaket H:r Hofiintenden-
Banco byg-

nåden. ten Horleman.
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H:r Hoffrättzrådet Ehrenstam: det är wähl, jag har anmodat honom, att han wille

komma up och äfwen tillsagt Commissarien von Schantz att låta upkalla Bygmesfcn Ger-

des och Murmestaren Körner, ty jag har förnummit, att det går mächta långsamt till med

påhlningen.

H:r Commissarien Bellman: icke allenast det, utan han kommer nu och förklarar

sig, att han intet kan slå neder någon påhle under 15 d:r och i förstonne. war han be-

nögd med 4V4 dahl:r, giorde då intet förslag på mehra för stycket.

H:r Kyrkioherden Flink: det är underligit att han skall gifwit i förstonne ett så

falskt och wida skiljaktigt förslag.

Hh:r Fullmächtige låto upkalla Commissarien von Schantz, som inkom och tillika

anmälte H:r Hoffintendenten Horleman att få komma in : berättade det samma som H:r

Commissarien Bellman, och att han hade discourerat med H:r Horleman, som säger att

han wäl intet utkomma kan med de 4^/4 d:r för hwar påhle, och att det är en omöijelig

ting, men att han bör och kan låta benöija sig med en god dehl mindre än 15 d:r, det

jag åt bygmestm Gerdes sagt, att han intet må giöra sig förslag uppå, och att jag redan

har tankar på en annan bygmästare, som jag ock har.

H:r Hoffrättsrådet Ehrenstam: Horleman lärer wähl giöra en uträkning för honom;

hwilken i detsamma inkom.

H:r Hoffrättsrädet Ehrenstam: orsaken att Hh:r fullmächtige gierna åstundat den

lyckan att få tahla med H:r Hoffintendenten är, att man funnit nu en rum tid förliden,

sedan med påhlningen till Banco bygnaden begynnelse skedde och ännu intet wara något

särdeles tillgiordt, och derföre gierna welat giöra sig underkunnige, om H:r Hoffintenden-

ten skulle förmena Bygmästaren wara någon skuld derutinnan, och om Hr Hoffintendenten

måtte kunna yppa något förslag, att dermed mera kunde lida, eller hwad elliest H:r Hoff-

intendenten torde finna nödigt och nyttigt att påminna, alldenstund han hafft den godheten

och taga det arbetet som giort är i ögnasichte.

H:r Hoffintendenten: jag ser att det går något lamt till, och tyckes att något mera

hade bordt wara tillgiordt, jag har och tilltahlt bygmästaren derföre och jag skall före-

hålla honom att bruka mera flit.

H:r Baron och Vice Praesidenten : det är intet nog för oss med den omsorgen om
bygnaden och den stora omkostnad som fordras, wi giöra oss och owänner med wåra

grannar, på ömse sidor, som föra det klagomåhl, att wi stänga till huset för dem och att

påhlningen skadar deras hus och muhrar.

H:r Hoffintendenten: effter naturlig lag kan jag intet se, att någon kan förmena

mig bygga på min tompt, ty till den ändan har jag köpt och skaffat mig honom, att få

den samma nyttia och bebygga.

H:r Hoffrättsrädet Ehrenstam: det wore af en farlig consequence.

H:r Hoffintendenten: där är en publique och bred gata emellan tompterne.

H:r Borgmästaren Aulaevill: än mer, jag finge giöra brun, om jag wille aldrig så

diup 6 quarter ifrån mine grannar, och om der intet wore en publique gata emellan.

H:r Hoffrättsrådet Ehrenstam: först står det fast, att ingen kan förmena Banquen

att bygga på sin tompt, dernäst att ingen kan påstå, man skall bygga på lösa mullen.

Elliest har och H:r Commissarien von Schantz berättat mig, att bygmästaren giör förslag

på ett partie stockar till suhler, men jag har besichtigat de gambla och finner att de kunna

brukas, åtminstone större dehlen, men H:r Hoffintendenten berättade för mig för ett par

dagar sedan att derigenom skulle besparas för Banquen så godt som 9000 d:r K:mt.
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H:r Hoffintendenten: ja långt mehr, ty när man uträknar sträckmuhrar och skillje-

muhrar, fordras ett stort antahl dertill, och utan suhlar kan man intet wara, ty elliest

skulle påhlen springa up i den lösa jäsjorden och twinga sig up, elliest är och de gamle

mera durachtige, än de som nys tagas uhr skogen.

H:r HofTrättzrådet Ehrenstam: efftersom både bygmästaren och murmestaren äro

derute, måge de inkallas och wara tillstädes.

H:r Hoffintendenten: ja, ett will jag säga förut, hwad rätta orsaken är, hwarföre

så lamt och långsamt tillgår; Gerdes har antagit sig påhlningen a 4Y4 d:r stycket, men
han kommer intet ut dermed, och det är naturligit, ingen arbetar sig till skada.

Hr Baron och Vice Praesidenten : skall han som en bygmästare intet hafwa bättre

uträknadt sitt förslag i början, för än han ingick betingande.

H:r Commissarien von Schantz: han påtog sig då, för hwad som anbödz, i tanke

twifwelsutan att blifwa wiss på arbetet och först få komma in deruti, fram för någon annan.

H:r Baron och Yice Praesidenten: så får han nu tacka sig sielf.

Bygmestaren och murmestaren inkommo.

H:r Hoffintendenten: Hh:r Fullmächtige äro otåhlige öfwer det långsamma tillgå-

ende. Huru många påhlar äro nedslagne?

Gerdes: det har intet kunnat gådt fortare, och är där sådan grund, att det intet

lider, mer än 2 eller 3 tum i sänder, ibland en allenast, och intet wähl den.

H:r Hoffintendenten: till suhlar hafwe I att betiäna Eder af de gamle stockarne.

Gerdes: så månge som äro dugelige, skola brukas dertill, men der will komma nytt

wärke derunder ochså.

H:r Borgmästaren Aulaevill: besparing ser man gierna, men trygghet och pålitelig-

het förnämligast.

H:r Hoffintendenten: men det arbete I Eder påtagit och hafwa att giöra, det måste

I giöra med drifft; wärke och materialer hafwen I.

Gerdes säger Gerdes: jag kommer intet ut med den betalning som Banquen will gifwa. 4 3
/4 d:r

^t^^fanbe-^* stocken, det kan ingen menniskia ingå och är en omöijelig ting. Jag har tillförende

tahining som inlagt hos högförnäme Hh;r Fullmächtige och förklarat mig, att jag för den betahlning

^/wa/0y^var
'

lntet ^an påhla, och aldrig ingen menniskia ingår det.

stock som påh- H:r Kyrkioherden Flink: huru stor förbättring begiären I?

Gerdes: hwar påhle kommer mig, när jag beräknar arbetzlöhnen, linorne som slites,

och det ena med det andra till 15 d:r innan jag får honom neder.

Hh:r Fullmächtige: det är ganska stor difference, erinrade sig intet något memorial

af honom wara inkommit.

Secreteraren sade ett wara insinuerat d. 15 Maji, och samma dato till Hh:r Com-

missarierne remitterat.

H:r Commissarien von Schantz: det är så, men som hans positive yttrande intet

förr än nyligen och för 2 eller 3 dagar sedan oss lemnades, så hafwa wi intet kunnat

ännu skrifteligen inkomma. Nu kan jag säga, att jag skulle tro och kan med wisshet för-

säkra, att Banquen skall få påhlningen giord för 9 d:r, som giör en stor disproportion med

15 d:r, jag har sonderat en annan bygmästare som går dertill.

H:r Hoffintendenten: kunde någon öfwerenskommelse ske, och grunden nästkom-

mande weka komma att läggas, skulle det gå fort nog.

Murmestaren Körner sade sig skola giöra sitt till, så fort det lider med påhlningen.
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H:r Commissarie von Schantz: jag fruchtar att byggmästaren Gerdes är uppå alt

för många ställen.

Bygmestaren Gerdes : Teilich som H:r Commissarien syfftar uppå har flere sysslor än jag.

H:r Commissarien von Schantz: jag wet att Teilich har 300 påhlar nedslagne wed

Skepsbron i detta åhr.

Gerdes: och jag 700 wid Kongl. Slottet i detta åhr.

H:r Commissarien von Schantz: men långt mehr hade man kunnat hinna i åhr wid

Banquen.

H.r Hoffintendenten: ibland råder intet byggmästarne derföre, som när kranlåset

springer sönder, eller dylika hinder emellan komma, att man måste upskiuta på någon

stund, ibland på en hehl dag eller flere.

H:r Commissarien von Schantz: nyligen for hela kranen neder, hiuhlen äro krass-

lige och linorne utsletne.

Byggmästaren Gerdes: lappningen sker om qwällarne och derigenom uppehälles ar-

betet intet.

H:r Commissarien von Schantz: jag kan intet mehr säga, än att på den foten som
nu tillgår, blifwer påhlningen intet fullkomnad på 5 åhr.

Byggmästaren Gerdes: påhlningen skall wara skedd i denna höst och till Octob:r

månadz slut: det will jag wara man före.

Hh:r Fullmächtige låto bygmest:n och murmästaren taga affträde till widare, och

discourerade emedlertid med H:r Hoffintendenten hwad slut och afftahl man skulle giöra.

H:r Hoffrättzrådet Ehrenstam: till 4 d:r 24 •/. har han sielf först yttradt sig, nu

will han hafwa 15 d:r: öfwer 3 gånger så mycket.

H:r Commissarien von Schantz: det är samwetzlöst och så mycket jag förstådt, kan

jag wähl bringa bygmesfcn Teilich att wara nögd med 9 d:r.

Hh:r Fullmächtige höllo före, att wilja i anseende till det H:r Hoffintendenten för- Gerdes får g

säkrar att Gerdes intet kan komma ut med den betahlning han först warit benögd me^t
d:

^w^
f

0̂f^
r

eller med mindre än 9 d:r, att wilja tillbiuda honom det samma, men och intet mera, i som neder

annat fall skulle Teilich upkallas och med honom slutas. Dock i fall han beqwämar sig, hade pahlas.

man ingen orsak att gå ifrån honom, som redan dermed begynt, och hade sin krahn på platzen

stående, och arbets folk äfwen dertill sig förskaffat, och då wille Hh:r Fullmächtige bestå

honom det, som nu blifwer öfwerenskommit, äfwen ifrån den förre tiden och ifrån början.

Som Gerdes inkallades igen, proponerades honom ber:de anbud, att och påhlningen

denna höst skulle blifwa fullbordad, som han påtagit sig.

(Secret Banco Protocoll Pro Anno 1735. N:o 43. Ss. 195— 204.)

Martius den 19.de.

H:r Baron och Vice Prsesidenten Thegner: det begynner åter igen att wisa sig Bygnaden och

sprickor uti murarne när man går ut för trapporne, som likwäl nyligen blefwo reparerade^g"™^/"
och botade. tomt angående.

H:r Schantz: det lärer wara orsaken, att järnankarne, som då i twenne wåningar

blefwo inlagde att hålla murarne tillsammans, att de icke widare skulle få sättja sig, hafwa

icke kunnat så hårdt spännas, att de sedermera icke gifwit sig något, men när de intet

widare kunna sig utsträckia, och desse sprickor då blifwa botade, lärer inga mera sig yppa,

ty då hålla de muhrarne tillsammans.
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H:r Thegner: wid murningen af det nya huset skall det dragas ankare igenom, så

att det nya och det store Banco huset dermedelst komma att bindas tillsammans och thet

ena således af det andra kan hafwa någon styrka och fasthet.

H:r Westrell: så mycket terrainen kan medgifwa, till att skaffa Banquen utrymme

till plåtarnes förwahr, säger han att han observerat och i acht tagit.

Hrr Hoffrättzrådet Ehrenstam: det andra momentet, som Hh:r Commissarierne anföra,

är om förslaget som Fristedt på stenhuggare arbetet ingifwit; men wi tycka att det för-

slaget är för drygt, läste åter up samma förslag och jemnförde emot det som Capitain

Carlberg till deputationen ingifwit; häraf se wi att Fristedt har för mellanwåningz fönster-

luffterne af huggen Gottlandz sten utfördt stycket till 136 d:r S:mt, som är ganska dyrt;

men kunna intet finna af Carlbergs förslag hwad han för hwart och ett stycke praetende-

rat, efftersom han för stenhuggarearbetet utfördt en summa uti ett för alt. Mente förden-

skull nödigt wara, att innan man ingår med Fristedt något contract, man sökte att förmå

honom till skäligare pris.

H:r Schantz: Horleman har tycht att mellanwåningz fönsterluffterne skulle modereras

till 130 d:r S:mt.

Hh:r Fullmächtige yttrade sig, att det är alt för dyrt, och om han intet will gifwa

köp, så måste man då se sig om någon annan.

H:r Schantz: han är intet capable att påtaga sig detta arbetet allena, han har 2:ne

andra med sig, och här är intet flere Stenhuggare: och har Horleman sagt att han skall

noga see sig före, att han kommer ut med det priset som han utsatt.

H:r Borgmästaren Aulaevill: jag tror man skulle kunna få marmor för bättre köp.

H:r HoffrättzRådet Ehrenstam: det är för dyrt.

H:r Commissarien Schantz: wi wilja än ytterligare conferera H:r Carlbergs emot det

som Fristedt ingifwit, och sedan widare öfwerlägga med H:r Hoffintendenten Horleman

härom. Grofhuggen sandsten 1000 al:r som Fristedt i sitt förslag till 1 d:r S:mt alnen

till källrarne upfördt, säger H:r Horleman wara en onödig omkostnad, och att dertill kunde

upkiöpas ordinair sandsten, som wähl kunde passera, när den allenast blifwer kanthuggen,

den kan man då sielf upkiöpa och sedan accordera med Fristedt om hugningen.

H:r Hoflrättzrådet Ehrenstam : sade att det wore wähl, om Hh:r Commissarierne förän

något accord med Fristedt giöres, wille än ytterligare jemnföra Fristedts förslag emot det

Hrr Carlberg ingifwit, de kunde ochså lika som utaf sig sielfwa conferera härom med Mur-

mestaren Körner, som äfwen lärer förstå och hafwa kundskap om hwad stenhuggare ar-

betet kan wara wärdt, och jemwähl med andra, som derom kunnige äro, de kunna ochså

sielfwa se effter uti Banquens bygningz räkenskaper för åhren 1708 och 1709 hwad slike

fönster luffter, sådane som på stora Bancohuset nu finnes, med hwad mera som på för-

slaget utföres, Banquen den tiden kostat, då nya dehlen af Bancohuset tilbygdes ; och fast

än sten nu för tiden lärer wara dyrare än då, så kan man likwäl ungefährl. weta hwad

den nu kan wara wärd, och om man ännu skulle lägga 50 pC:t dertill, så hielper det då

intet, men detta är för dyrt, han påstår så när 400 d:r för hwar luft.

H:r Borgmästaren Aulsevill: jag tror intet att han nu är dyrare än förr.

De öfrige Hh:r Fullmächtige mente att som alt annat nu är dyrare, så lärer och

detta intet kunna giöras för samma pris.

Hh:r Fullmächtige sågo sedan på desseinen som Cariberg författat; hwilken de tychte

wara wacker, men att det skulle hafwa kostat wackre penningar att fullfölja den desseinen.
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Hr Schantz: ja wist hade den kostat wackre penningar, så wida hela Banquens platz

intet blifwit effter det af honom ingifne förslaget bebygd, utan hade Banquen sielf måst

utom den kostnad han upfört låta tomten 2
/3 sielf bebygga.

Hh:r Fullmächtige yttrade sig ytterligare att Fristedt borde lemna bättre kiöp, ty

han får här praecise penningar, och man måste så bygga, som wore det för ens egen räkning.

(Secret Banco Protocoll Pro Anno 1725. N:o 43. Ss. 267— 275.)

Aprilis den i6:de.

Hrr Hoffintendenten Horleman inkom, då Hh:r Fullmächtige för honom berättade,

att de nu hafwa före Stenhuggare åldermannen Fristedts förslag, angående priset på det

stenhuggarearbete, som kommer till den nya Bancobygnaden att förfärdigas, tagandes

dermed förslaget för sig, men tycka priset deruppå wara af Fristedt alt för dyrt upfört;

hafwa fördenskull nu äfwenwähl welat höra H:r Hoffintendentens utlåtelse deröfwer.

H:r Hoffintendenten Horleman: hwad priset angår, så har jag det till det nogaste

betingat, och som det för 40 åhr sedan kostat, hwilket pris han nu äfwenwähl af Kongl.

Slotzdeputationen åtniuter, så att förutan de några och åttatio dahl:r S:mt, som jag raba-

terat på den uti förslaget utförde summa, af 7989 d:r S:mt, intet lindrigare pris står att

erhållas. Hh:r Commissarierne hafwa wähl förut äfwen sökt att förmå honom till billigare

pris uppå samma arbete, och har han och uppå sandstenen till källaregolfwen, som han

utj förslaget utfördt till 1000 d:r S:mt, låtit rabatera 150 d:r S:mt, och i ett för alt för

det öfrige arbetet 250 d:r S:mt, wiljandes för de 390 d:r S:mt, som han på förslaget till

järn och blys inkiöp samt järnets förarbetande till klamrar, port- och dörrhakar, lemna det

på Banquens egen försorg, och längre hafwa de icke kunnat komma med honom. Men
jag har till någon ytterligare besparing för Banquen, och hwartill Fristedt, doch icke utan

mycken swårighet begifwit sig, tycht, att Banquen sielf kunde handla up här wid Skepz-

bron, så mycken ordinair kanthuggen sandsten, som till källaregålfwen erfordras, hwilken

dertill wähl passerar och den Banquen ungefährl. lärer kunna hafwa för 200 d:r S:mt,

hwarigenom de upförde 1000 d:r S:mt kommer uppå dess förslag att rabateras, och haf-

wer Banquen således deraf en besparing utaf 800 d:r S:mt, i stället för de 400 d:r S:mt,

som han låtit Hh:r Commissarierne på summan rabatera, så att Banquen således winner

400 d:r S:mt mera, än om det skulle derwid förblifwa, då han sielf kommer att bestå både

blyetz och järnets inkiöp, som till klamrarnes, port- och dörrhakarnes förfärdigande och

fästande erfordras, samt arbetzlönen för detta stenhuggare arbetetz upsättjande och inpas-

sande blifwer således hwad han uti ett för alt kommer af Banquen att undfå, enär förbende

1000 och någre åttatio d:r S:mt kommer af förslagetz summa att afdragas, 6921 d:r S:mt.

Hh:r Fullmächtige frågade, om man icke skulle ändå kunna tinga af de 250 d:r

S:mt, som han förut begifwit sig till, skönt Banquen sielf upköper sandstenen till källare-

golfwen.

H:r Horleman : det giör han intet, han har med mycken swårighet stådt att förmås

dertill, att lemna utur förslaget merbende sandsten, uppå hwilken han förnämligast tyckes

kunna hafwa hafft någon winning, men omsider entel. begifwit sig dertill.

Hh:r Fullmächtige frågade, om den ordinaire kanthuggne sandsten, som man får

köpa wid Skepzbron är så durabel, som den han uppå förslaget upfördt, och om den så

wähl till källaregålfwen låter bruka sig, så att han intet sätter sig.

H:r Horleman: den kan intet sätta sig, sandstens golf är nästan så godt som te-

gellgolf, ingen sten är under 6 a 7 tum tiock, och en sådan sten kan man hafwa för 3 a 4
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styfwer, så att jag intet annat tro skall, än lärer icke Banquen kunna hafwa så mycket

som erfordras för 200 d:r S:mt.

Hh:r Fullmächtige: men när stenen skall läggas, så tör derwid intet brukas den

flit som wara bör, och att grunden således icke heller blifwer så fast, som den för plåtar-

nes tyngd skull erfordras.

H:r Hoffintendenten Horleman: det will jag taga på mit answar, att grunden skall

blifwa så fast som den wara bör; jag skall sielf då jag har tillfälle se deruppå, och dess-

utan är ochså H:r Commissarien von Schantz altid tillstädes.

Hh:r Fullmächtige: hwad mellan fönster luffterne angår, så tyckes det wara alt för

dyrt pris för dem utfördt.

H:r Horleman: det endaste som tyckes wara dyrt, så är det de fem stycken mellan

fönsterluffterne, som han till 136 d:r S:mt stycket upfördt, dem jag likwähl har modererat

till 130 d:r S:mt, och längre kan man intet komma med honom.

(Secret Banco Protocoll Pro Anno 1735. N:o 43. Ss. 412—417.)

Majus den ig:de.

Banko bygna- H:r Hoffintendenten Horleman anmälte sig att få komma in, som fantz godt
***U för- skuUe ske>

okas med 2:ne

etager talas om. H:r Hoffintendenten inkom, då han för Hh:r Fullmächtige berättade, huruwida nu

med bygnaden avancerat, och som nu murarne komma at updragas och byggmästaren

redan håller uppå att inrätta taklaget på huset, så har han intet bordt underlåta, medan

man nu står i bygnaden, att underställa Hh:r Fullmächtiges wälbehag, om icke Hh:r Full-

mächtige skulle finna rådeligit att låta den projecterade bygnaden ännu förökas med 2:ne

etager, så att den kommer utj lika högd med det stora Bancohuset.

H:r Hofrättzrådet Ehrenstam frågade hwad kostnaden kunde sig bestiga till, om
den ärnade bygnaden ännu skulle med 2:ne etager förökas, och om på grunden i den hän-

delsen icke skulle blifwa för stor tyngd.

H:r Hoffintendenten Horleman: grunden är så stark, att den tyngden intet will något

säga, det kan jag försäkra, men hwad omkostnaden kunde blifwa, det har jag ännu icke

så noga calculerat efter; den kunde intet blifwa så stor, ty skönt desse 2:ne etager skulle

bygnaden påökas, så blifwer kostnaden på taklaget derföre icke större, och grunden är

allaredan så god och stark, som den wara bör, åtminstone tror jag att differencen på kost-

naden skulle icke blifwa större, än om alla de påhlar blifwit nederslagne, som i förstone

projecterat war.

H:r Hoffrättzrådet Ehrenstam: om man skulle resolvera till att föröka bygnaden

ännu med twenne etager, så blifwer det ändå ett taklag och en grund, och då blifwer

det lika högt med det stora huset.

H:r Hoffintendenten Horleman: ja, då kommer bygnaden att updragas i lika högd

med detta huset, och då kan man slå håhl på wäggarne och giöra dörrar att gå igenom,

lika som på en bottn.

H:r Borgmästaren Aulaevill: jag tycker att detta förslaget skulle mera befordra

Banquens gagn och nytta än skada.

Hr Baron och Vice Praesidenten Thegner: det är och angeläget att man får större

utrymme, ty Banquens handlingar och böcker fordra mera rum, som ganska mycket åhr-

ligen tilltaga.
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H:r Borgmästaren Aulaevill: jag tror att Ständernes contoir skulle om bygnaden

blifwer ännu med 2:ne etager påökt, gierna hyra rum af Banquen, då Banquen hade en

wiss inkomst och hyra deraf.

De öfrige Hh:r Fullmächtige: ja, det wore så, men man kan intet weta huru länge

detta Contoiret blifwer ståendes.

H:r Borgmästaren Aulaevill: åtminstone blifwer det ännu några åhr ståendes.

Hh:r Fullmächtige begierte att Hrr Hoffintendenten wille sättia up ett förslag att

man deraf kunde få se differencen på omkostnaden.

H:r Hoffintendenten Horleman lofwade att giöra ett förslag på omkostningarne,

emellertid som han uppehållit byggmästaren med taklaget, så frågade han om han får

Hh:r Fullmächtiges ordres, att de skola så länge hwila dermed, till dess han kan blifwa

med förslaget färdig.

Hh:r Fullmächtige samtychte dertill.

H:r Hoffrättzrådet Ehrenstam frågade huru indelningen af rummen skulle blifwa

uti de 2:ne öfre etagerne?

H:r Hoffintendenten: man låter först draga up murarne, sedan kan man, så wida

där är hwalf under, dela ut rummen som det behagas.

Hh:r Fullmächtige frågade huru lång platzen är som nu bebygges?

H:r Hoftintendenten: om jag rätt minnes, så lärer den wara 48 al:r lång; hwilket

Hh:r Fullmächtige tyckte wara wackert nog.

H:r Hoffintendenten tog dermed affträde.

(Secret Banco Protocoll Pro Anno 1735. N:o 43. Ss. 618—627.}

Julius den i:sta.

H:r Hoffintendenten inkom, och sedan han giort sin complement, upwiste de förslager,

som han upsatt på differencen emellan detta och förra förslaget, i fall den påbegynte byg-

naden skulle ännu med 2:ne etager förökas, såsom och den dessein han giort uppå bende

2:ne wåningar. Och som han på desseinen hade i stället för ett fönsterlufft projecterat en

figur, hwaruti en inscription kommer att giöras, hwad tid första dehlen af Bancohuset,

hwad tid den andre och hwad tid den 3:die delen är blefwen upbygd; så yttrade sig H:r

Borgmästaren Aulaevill, att deruti borde äfwen införas H:r Baron och Vice Prsesidentens

såsom Banco wärketz stora patron, och äfwen H:r Hoffintendentens namn.

H:r Baron och Vice Praesidenten nekade dertill och yttrade sig att om det skulle

ske, så skulle då alla Hh:r Fullmächtiges namn deruti införas.

H:r Hoffintendenten tychte bäst wara, att som hela Banco huset är på 3:ne särskilte

tider upbygdt, så kunde deruti allenast införas tiden, när hwar och en dehl kommit till

sin fullbordan.

H:r Borgmästaren Aulaevill: att denne tillökning af bygnaden måtte ske är mit

fundament, att det är en grund och ett tak, som kommer Banquen lika mycket att kosta,

om denne tillökning af bygnaden sker eller intet; skulle man någre år effter åt finna godt

att bygga och tillöka de 2:ne wåningar, så skall taket rifwas och det är skada och mycket

mera omkostnad.

H:r Hoffintendenten Horleman: bygges de twenne etagerne nu till, så kunna de

betala sig på 16 åhr, om de uthyras.

H:r Baron och Vice Praesidenten Thegner: de komma intet att hyras ut, wi behöfwa
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rum för wåra böcker; frågade huru mycket differencen blifwer emellan detta och det förra

förslaget.

H:r Hoffintendenten Horleman: effter förslagerne blifwer tillökningen 7,000 plåtar,

men på 1 6 åhr kan det winnas igen, och dessutan kan man ännu söka att pruta utaf den

summan något, ty hwad priset angår på materialerne, som bygmästaren upfört, så menar

jag att i stället före han utfört summan till 32,000 d:r k:mt man skulle ungefärl. kunna

pruta deraf 2,000 d:r ännu, ty han förer up en läst kalk för ... d:r k:mt och nu kan man
hafwa honom för 16 å 14 d:r, 1,000 murtegell till 54 d:r k:mt, man kan nu hafwa dem
för 52 d:r med mera sådant.

Hh:r Fullmächtige tychte att tillöknings summan intet war stor, och att det för den

skull nu wore så godt att låta föra up denne bygnaden til lika högd med den förre, effter-

som det ändå blifwer en grund och ett tak, hwaruppå ingen ytterligare påkostnad kommer
därföre att giöras, och man och nu behöfwer flere rum och större utrymme, i anseende

till Banquens böcker, som sig ganska mycket förröka och tilltaga, och hwilket äfwen för

Staden en prydnad och för Banquen en större heder blifwa skulle, warandes och att effter-

sinna, att der bygnaden icke skulle widare påökas, utan fullbordas effter första desseinen,

och man någre åhr häreffter icke hade nog utrymme, så att man då nödgades rifwa och

bygga denne påökning, så skulle det icke allenast wara en skada, utan och kosta Banquen

fast ansenligare att få den åter upbygd.

Sedan kom att discoureras om taket och mente Secreteraren, att järntak wore för

eldswåda bättre än koppar, efftersom kopparen wid wådeliga händelser smälter då stark

heta dertill kommer.

H:r Hoffintendenten: intet smälter kopparen af hetan, om der intet kommer eld in

under kopparen: Men kommer der eld in under kopparen, då smälter han; jag skulle

tycka wara fördehlaktigare och rådeligare att belägga taket med koppar, ty ett sådant tak

kan stå i 100 åhr, och då kan man hafwa åtminstone § delar af kopparen igen; i stället

före, der man skulle belägga taket med järnplåtar, skulle man på den tiden åtminstone

2 å 3 gånger måst giöra nytt tak, och dessutan som offtast hafwa folk som det sköter

och öfwerstryker, så framt det icke sielf skall förtära sig af regn och wäta; som skulle

kosta äfwen så mycket. Man har exempel af Tungelska huset, som Praesidenten H:r Baron

Strömfelt kiöpte, der war koppar tak uppå, som legat i många åhr, han tog kopparen

bort och lät i stället giöra järntak. Han meente deraf hafwa någon nytta och profit, men

nu måste han åter låta giöra nytt tak på huset, och det kan han intet hafwa för 1,000

plåtar; hade han låtit ligga koppar taket, så hade det kunnat stå i barn och barnabarns

tid; och därföre som detta är Ständernes wärk, som blifwer ståendes så länge werlden

står, så skulle jag tycka att det för Banquen både rådeligare och nyttigare wore, att be-

täcka taket med kopparplåtar.

Hh:r Fullmächtige woro med H:r Hoffintendenten i lika mening och yttrade sig, att

det blifwer wid det projekt som H:r Hoffintendenten giort, så att bygnaden således

blifwer med de 2:ne mellan wåningarne påökt och af lika högd med den stora Bancobygnaden.

H:r Hoffintendenten understälte om då icke förslagerne kunde nu H:r Commissarien

von Schantz tillställas, att i den händelsen Banquen sielf icke skulle wilja uphandla de

materialer som dertill erfordras, Hh:r Commissarierne då kunde kalla op wederbörande,

och tinga bästa priset med dem uppå de uppförde materialier och persedlar, han twifiade

icke, att deruppå skulle kunna wackert afprutas, trodde att uppå det förslaget allenast som

Murmestaren på 32,000 d:r k:mt upgifwit, skulle ungefärligen kunna 2,000 d:r k:mt aftingas.
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Hh:r Fullmächtige tyckte bäst wara, om H:r Hoffintendenten wille påtaga sig det

beswäret att med dem tinga om det lindrigaste och bästa priset, som bäst wet hwad slike

materialier nu kosta.

Men Hrr Hoffintendenten yttrade sig att H:r Commissarien von Schantz, som till-

förende tingat priset på materialier och persedlarne som till bygnaden erfordras, förstår

det äfwen ganska wähl, och att han warit lyckelig deruti att kunna bringa priset dertill

som han giort, han har och wisat wid bygnaden ganska stor flit och intet spardt möda
att drifwa och skynda på arbetet, att det både fort, godt och förswarligit måtte blifwa

giort, jag må komma dit när jag will så finner jag honom där för mig, och dessutan har

han en till hielp, som heter Wallin, det är en braf karl.

H:r Borgmästaren Aulsevill: Wallin det är pådrifwaren.

H:r Hoffintendenten: ja han är en braf karl.

Hh:r Fullmächtige yttrade sig att de hafwa alt godt förtroende till H:r Commissarien

von Schantz, och weta det att han giör sitt bästa, men anmodade likwähl H:r Hoffinten-

denten att conjunctim med H:r Commissarierne söka att tinga för Banquen det bästa pris

som möijeligit är på hwad som till bygnaden erfordras.

H;r Hoffintendenten: det tyckes wara bäst att Hh:r Commissarierne först tinga med
dem, så långt de kunna komma, sedan will jag då träda med Hh':r Commissarierne till-

sammans, och se till om något widare står att affpruta uppå deras giorde förslager.

(Secret Banco Protocoll Pro Anno 1736. N:o 44. Ss. 126— 131.)

Aprilis den I4:de.

Föredrogs och blef upläst H:r Commissarien von Schantz memorial af detta dato, H-r Commis-

med underställande och förfrågan, om taket pa den nya tilbygnaden wid Banquen skall schantz fär-

med koppar betäckas eller icke, warandes han af H:r Hoffintendenten Horleman påmintA4raw
o
0OT ta-

att anskaffa i den händelsen kopparen, emedan taket i åhr komme att förfärdigas. Banco
%

t7u>yg-

Hh:r Fullmächtige funno godt, att H:r Commissarien von Schantz skulle upkomma, nåden skall

, j, med koppar
som skedde.

betäc^
H:r Hoffrättzrådet Ehrenstam: frågade om den öfrige dehlen af Bancohuset woro

med koppar betäckt, eller med järnplåtar?

H:r Commissarien von Schantz: alt med koppar.

Hh:r Fullmächtige twifiade derom, och befalte att Commissarien för större wisshet

skuld gingo åstad att informera sig närmare derom. Och som H:r Commissarien tilbakars

kom, och wiste berätta, att taket öfwer alt war af koppar, frågade H:r Hoffrättsrådet, om
förslag är giordt, huru mycken koppar går dertill.

H:r Commissarien von Schantz: en kopparslagare, som man låtit upkalla, gifwer

förslag på 25 Skepp:d.

H:r Kyrkioherden Flink sade att i detta måhl måste H:r Commissarien förfråga sig

med H:r Hoffintendenten Horleman, som lärer seija honom huru plåtarne skola wara och

huru Slåtzdeputationen dem betingat.

H:r Commissarien von Schantz sade sig det redan giort, och än widare tänker att

giöra, han skall gå säkra wägen, och intet företaga sig något, innan han woro wähl un-

derrättad uti alla omständigheter; jag fruchtar allenast, att tiden utdrages af kopparslagaren.

H:r Kyrkioherden Flink: det drager åt till Michaelis.

Hh:r Fullmächtige sade att han skulle få resolution för sig, som han begiärt, och

då kunde han skynda uppå arbetet, och H:r Commissarien tog affträde.
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Hr Baron och Vice Praesidenten yttrade sig, at som den öfrige dehlen af Banco-

huset är betäkt med koppar, så måste wähl och den nyare dehlen blifwa så med.

Adlerheim gaf wid handen, att det woro allaredan en faststäld sak hos Hh:r Full-

mächtige förleden sommar, då H:r Hoffintendenten Horleman war wid conferencen till-

städes och blef hörd, men att ingen resolution blifwit deröfwer till wederbörande utfärdad;

och som Hh:r Fullmächtige wille se protocollet, som då hållit blef, uphämtades och up-

lästes samma, som war under den i Julii 1735.

(Secret Banco Protokoll Pro Anno 1736. N:o 44. Ss. 303—307.)

Junius den 3o:de.

H:r Hoffintendenten inkom och berättade at med nya Bancotilbygnaden hade nu

så wida avancerat att de kommit till 3:die wåningen, och har han för den skull intet bordt

underlåta Hh:r Fullmächtige hemställa, om icke samma wåning i stället för hwalf kunde

inrättas med bielkar och gipsning under taken, som skulle blifwa äfwen så säkert för eld,

som med hwalf, och hvarigenom någon besparing uti omkostnaden kunde ske.

H:r Hoffrättzrådet Ehrestam: kan det blifwa så säkert som med hwalf, och någon

besparing uti omkosnaden ske, så ser man det gierna.

H:r Commissarien von Schantz: som det går ifrån desseinen, så har utan förfrågan

hos Hh:r Fullmächtige, jag icke fördristat mig att samtycka dertill.

H:r Hoffintendenton Horleman : det kan ändå, förutan att gångarne uti alla wåningar

blifwa hwälfde, ett rum hela huset opföre blifwa hwälfdt, hwilket rum i wåningarne, om
man der uti will förwara böcker och papper, sedan det med en järndörr blifwit försedt, skall

omskönt och någon wådelig händelse skulle existera, det doch Gud nådeligen afwände,

kunna wara så säkert, att ingen olycka skall wara att befara.

H:r Borgmästaren Aulaevill: så är desseinen att hela tredie wåningen skulle hwälfwas

öfwer alt.

H:r Horleman: ja.

H:r Borgmästaren Aulaevill: och de andra öfwer etagerne intet.

H:r Horleman: nej, tychte alt derföre, att det wore så godt om ett rum hwälfdes

uti hela huset, opföre, hwarigenom en besparing sker, och lika fult säkert; begierte att

desseinen skulle uphämtas, på det han så mycket klarare måtte kunna wisa för Hh:r Full-

mächtige sin tanka; befaltes att desseinen skulle uphämtas, emedlertid frågade Hh:r Full-

mächtige om det förmenas bygnaden kunna nu i höst komma under tak?

H:r Horleman och H:r Schantz: ja.

H:r Horleman: åtminstonne så, att man i de trånga gränderne får taga bort ställ-

ningarne, ty skulle någon eldsvåda i gränderne existera, så kunde ingen komma hwarken

fram eller tilbaka.

Hh:r Fullmächtige sade så wara, och önskade att man till hösten finge byggnaden

under tak; frågades om det intet skulle kosta så mycket med bielkar och gipsning som

hwalf?

H:r Horleman: neij. Bielkarne kosta intet så mycket.

Hh:r Fullmächtige: men hela gålfwet i winden måste med tegell beläggas.

H:r Horleman: ja det måste ske.

Cammardrängen inkom med desseinen, då H:r Hoffintendenten deraf wiste, at han

tänker låta det rummet, som är näst det stora Bancohuset, hwälfwas alla wåningarne opföre
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men alla de öfrige rummen inrätta med gipz tak, och att det skulle blifwa lika säkert,

enär gångarne i alla wåningar blifwa derjämte hwälfde.

Hh:r Fullmächtige discourerade ytterligare härom och funno godt, att så wida det

för banquen blifwer en besparing, och lika fult säkerhet för eldswåda, att gifwa till denne

H:r Hoffintendentens proposition deras bifall och samtycke. Hwarmed H:r Hoffintenden-

ten tog affträde.

(Secret Banco Protocoll Pro Anno 1737. N:o 45. Ss. 228— 233.)

Aprilis den z7:de.

Widare framgafs och uplästes Hh:r Commissariernes memorial af detta dato, derutj Bancobyg-

de wid handen gifwa, att som tiden nu är för handen, da en begynnelse kommer att
anstry^as med

giöras med klistringen och anstrykningen af den under händer warande tilbygnaden wid husgukl färg.

Bancohuset, så hafwa de med H:r Hoffintendenten Horleman rådgiort, hwad färg därtill

brukas må, och i anledning af hans föreställningar, tycht bäst och tienligast att huset an-

strykes med en wacker liusguhl färg, som gifwer bästa utseendet, och fördenskull till det

nya Kongl. Slottetz anstrykande utwald är, och dessutan på detta huset nödwändigt synes

böra brukas, efftersom en dunklare färg skulle giöra både Banquens egne rum in åt den

trånga gårdsplatzen samt grannarnes wid begge gränderne belägne hus alt för mörke.

Hwarföre de Hh:r Fullmächtige underställa om icke Bancohuset må anstrykas med före-

nämde färg, som och på det förra brukat warit.

H:r Hofrättzrådet Ehrenstam: det är wähl sant, att den gråa färgen är durablare

men huru skulle det se ut att låta den dehlen af bygnaden anstrykas med grå färg, och den

öfre dehlen är med guhl färg anstruken; hela huset måste wähl med lika färg anstrykas.

Herrar Fullmächtige funno fördenskull godt att gifwa till detta Hh:r Commissariernes

förslag och project deras bifall och samtycke, efftersom och den öfre dehlen af Bancohuset

med sådan färg jemwähl är anstruken.

Widare förmäla Hh:r Commissarierne : att som fönsterramarne nu äfwen wähl böra
pffnsferramars

förfärdigas, och H:r Hoftintendenten Horleman, både så wähl för likheten emot de gamla beställande till

fönsterramarne som och för warachtigheten skull, tycht rådligast, att de giöras af ek, på"^ hy?naden -

sådant sätt, att wid begge gränderne för symmetrien skull, och till undwikande af onödig

omkostnad, blifwa fyra blyfönster i hwarje stor eller hehl wåningz fönsterlufft, men uti fa-

caden åt siösidan, ej allenast i halfwåningen, utan och i hehlwåningarne, allenast ett par

kittfönster i hwarje lufft med stora rutor, liksom wid Kongl. Slotzbygnaden brukas, hwari-

genom huset ej allenast får ett wackrare anseende, utan och rummen där innan före mera

lius, så hafwer H:r Commissarien von Schantz i anseende dertill, låtit hos Snickaren Johan

Michel Meslin, hwilken H:r Hoffintendenten gifwit förslag uppå, såsom den der är fär-

digast i sin konst, och med bästa wärket försedd, giöra prof till sådanne fönsterramar som

förmält är, och här i Bancohuset till Hh:r Fullmächtiges skärskådan och ompröfwande fin-

nes upbuurne. Berättandes Hh:r Commissarierne, att de deruppå låtit Snickaren Meslin

opkalla, och uti H:r Hoffintendentens närvaro med honom i det nogaste om priset be-

tingat på hwart och ett slag, det han äntel. lemnat till 54 d:r k:mt för paret af kittfönster-

ramarne i helwåningen, och till 30 dahl:r k:mt för paret af dylika fönsterramar i half-

wåningen, så wähl som och för ramarne i hwarje hel fönsterlufft åt gränderne, med för-

säkran att i fall Banquen med detta pris är nögd, skall han till nästkommande Julii må-

nads slut förfärdiga så mycket af detta arbete, som till hela bygnaden betarfwas, och
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aflefwerera hwar och en ram äfwen så wähl giord och af lika godt wärke, som profwen

utwisa. Hwilket Pris H:r Hoffintendenten tycht wara skäligt i betraktande af arbetetz fin-

het samt det solide och fasta ekwärket, som däruti finnes. Hwarföre som Hh:r Commis-

sarierne på intet sätt kunnat förmå Snickaren att begifwa sig derinunder ej heller weta någon

annan mästare, som för lindrigare pris will eller kan giöra så godt arbete, så under-

ställa de Hh:r Fullmächtiges godtfinnande, om icke fönsterramarne till den nya bygnaden

måge efter mera nämde prof af Snickaren Meslin emot det af honom lemnade priset

förfärdigas.

Hh:r Fullmächtige discourerade härom och tychte H:r Borgmästaren Aulaevill, att pri-

set på desse fönsterramar wore dyrt; men Hh:r Fullmächtige kunde sig häröfwer icke något

yttra, förän de först fådt se profwen, som Snickaren förfärdigat, det de will giöra då de gå neder.

(Secret Banco Protocoll Pro Anno 1737. N:o 45. Ss. 279— 291.)

Majus den 4:de.

Fönster- Berättades att H:r Hoffintendenten Horleman är uti förstugan, och frågar om det

™a%ygnlden Hh:f Fullmächtige lägligit att få komma in.

skall beställas Hh:r Fullmächtige funno godt att låta honom straxt inkomma.

fedde ^lofwet
Sedan han war inkommen berättade Hh:r Fullmächtige för honom, att de hade be-

af Snickaren sedt profwet af de fönsterramar, som Hrr Commissarien von Schantz hos Snickaren Meslin
Mesim,

a j. ^ bggj-åit, till den under händer warande tilbygnaden wid Bancohuset; och yttrade

sig H:r Bårgmästaren Aulaevill, att han hade tycht priset uppå dem wara för dyrt utiHh:r

Commissariernes memorial upfört. Memorialet af den 27 Aprilis framgafs och uplästes.

H:r Bårgmästaren Aulaevill: han will hafwa för hwart par kittfönster med stora rutor

utj helwåningarne 54 d:r kopp:mt och 30 d:r k:mt för samma slagz fönsterramar i half-

wåningarne uti fasaden åt Siösidan samt 30 d:r k:mt för hwart par fönsterramar till hehl-

wåningarne uti begge gränderne, det hafwer jag tycht wara något dyrt.

H:r Hoffintendenten Horleman: man har gådt till denne Snickare Meslin och låtit

giöra prof till desse fönsterramar och för Hh:r Fullmächtige upwisa; efftersom han har

wärke, gifwer bästa priset, och är dessutom en snabb arbetare, det har ingendera af de

andre snickare, som man talt med, welat sig detta arbete påtaga för det priset.

H:r Commissarien Schantz: jag har och talt med någre af de andre Snickare, och

äfwenwähl med Snickaren Haupt, och frågat honom hwad han praetenderar för ett par

slike kittfönsterramar, då h an swaradt, att han dem för bättre pris än 10 plåtar icke kunde

giöra, ty där fordras mycket arbete till att få dem så släte, hwilket tager ganska mycken

tid bort; men då jag förestälte honom, att der wore en annan, som will giöra dem för

9 plåtar stycket, sade han, så får han giöra det arbetet.

H:r Baron och Vice Praesidenten Thegner och H:r Hoffrättsrådet Ehrenstam:

ja det fordras mycket arbete på sådanne fönsterramar och ekwärket är och dyrt.

H:r Bårgmäst:n Aulaevill: men skulle man inte kunna beställa dem af furu?

H:r Commissarien von Schantz och H:r Hoffintendenten Horleman: de måste wara

af ek, ty alle fönsterramarne utj hela stora huset äro af ek och om man skulle beställa

dem af furu, så skulle man ändå intet få dem för bättre pris än 36 d:r k:mt eller minst

33, d:r, men nu af ek får man hehl fönsterne intet för bättre än 54 d:r och halffönster-

ramarne för 30 d:r, och enär eken blifwer med färg anstruken, som alle de andre fönster-

ramarne äro, så blifwa de durable.

Hrr Bårgmästaren Aulaevill: jag tycker det är onödigt att färga dem.
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H:r Hoffintendenten Horleman och H:r Commissarien von Schantz: wist måste de

färgas, ty det håller weta och röta ifrån.

H:r Hoffrättzrådet Ehrenstam: wist måste fönsterramarne giöras af ek, och hwad

priset angår, som jag hörer att det af ingen annan Snickare står för bättre pris att er-

hållas, så måste det wähl då förblifwa derwid. Men det har jag tycht, att sielfwa ramarne

äro för tunne giorde, hade de icke kunnat giöras något massivare?

H:r Hoffintendenten Horleman: de äro på det sättet giorde, som de nu giöras till

Slottet; om de skulle wara massivare giorde, så är det ändå bara yta, men detta är

bara kiärnen af eken.

Hh:r Fullmächtige yttrade sig, att det då blifwer derwid, att Hh:r Commissarierna

låta hos ber:de Snickare Meslin så många fönsterramar effter det upwiste profwet af ek

nu straxt beställa, som till den nya bygnaden erfordras, emot ett betingat pris af 54 d:r

k:mt för hwart kittfönster med stora rutor uti hehl wåningarne, och 30 dah:r k:mt för

hwart par fönsterramar till hehlwåningarne uti begge gränderne.

H:r Borgmästaren Aulaevill: när jag sade härom dagen, att jag tychte priset wara

för dyrt, tänkte jag, man torde wähl kunna få detta arbetet giort för något lindrigare hos

en annan; men nu sedan jag hörer både af H:r Hoffintendenten och H:r Commissarien

von Schantz, att det intet står hos någon annan snickare för bättre pris att erhållas, så

blifwer det derwid.

H:r Hoffintendenten: contesterade, att han intet känner Snickaren Meslin, som giort

prof till desse fönsterramar mera än de andre, men effter han lembnat bästa priset och

giör derjemte godt arbete, så hade han tänkt, att man kunde detta arbetet honom lemna;

tychte likwähl, att man borde tillhålla honom att sättia wite eller caution för sig att hafwa

dem, som han lofwat, till slutet af nästkommande Julii månad färdige och hit i Banquen

inlefwererade
;

ty det kunde hända, att han drager ut tiden och till äfwentyrs icke heller

i tid förskaffar sig elliest så tillräckeligit wärke dertill som behöfwes; men tager man
sådan praecaution, så måste han wähl hålla uti med arbetet och i tid förse sig med till-

räckeligit wärke och hwad mera dertill behöfwes.

H:r Hoffrättzrådet Ehrenstam: man kunde taga den försäkran utaf honom, det

merbem:te fönsterramar icke allenast skola wid slutet af nästkommande Julii månad wara

aldeles färdige och hit till Banquen lefwererade, utan och att de wähl och fÖrswarligen

blifwa giorde, efftersom i annor händelse han icke undgå kan att wara Banquen för den

skada, som elliest deraf förorsakas kunde, answarig.

H:r Baron och Vice Praesidenten frågade hwad H:r Hoffintendenten tycker om de

stora sprickor som ypas öfwer hela Bancohuset?

H:r Hoffintendenten: de kunna wähl botas när huset rätt har fått sättia sig, att Sprkkome

sprickorne synas smalare åfwan till och större neder åt påhlningen, det är wähl det, de
^f^er^hda

låta sig då wähl bota, när huset fått sättia sig så mycket som det kan ; man fruchtar, att Bancohuset.

dessförinnan torde man wähl i många åhr få se sådanne sprickor.

H:r Commissarien von Schantz och Hoffintendenten underställa Hh:r Fullmächtige, Kopparrör till

om icke nu äfwen skulle beställas 4 st:n kopparrör, att uti hwardera hörnet af gården uti ^andflyJån

nya bygnaden till wattnetz ledande ifrån hustaket neder uppå gården, hwarifrån det sedan hustaket neder

rinner uti brunen, så att murarne igenom wattnets fall icke blifwa skadade eller förswagade, ^"batäi^s
på lika sätt giorde som wid Slottet.

Hh:r Fullmächtige tychte det nödigt wara, och funno godt att gifwa dertill deras
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bifall, det slike kopparrrör nu effter det project beställes, som H:r Hoffintendenten wid

handen gifwer.

Skorstenarne Widare funno Hh:r Fullmächtige godt uppå H:r Hoffintendentens och H:r Com-
S

par betäJåf

' m ^ssa"en von Schantz giorde föreställning att gifwa deras samtycke det de 6 st:n uppå

nya bygnaden upförde skorstenar måge med koppar blifwa betäkte, emedan H:r Hoff-

intendenten berättade, att skorstenarne på det stora Bancohuset äro af regn och wäta så

fördärfwade, att de med mindre de blifwa reparerade, intet längre kunde blifwa i behåld,

och att det framdeles äfwen är nödigt, att de med koppar blifwa betäkte; ty om man
skulle med järnplåtar betäcka skorstenarne, kunde wähl differencen emot koppar betäk-

ningen blifwa ohngefärhl. 200 d:r k:mt lindrigare för hwar skorsten, men så har man af

järnplåtarne intet den nytta som af kopparen, ty högst inom 50 åhr eller kortare tid äro

järnplåtarne aldeles odugelige och måste borttagas, förutan att man esomofftast dem be-,

stryka och omlägga måste, men kopparen, om skorstenarne blifwa dermed betäkte, är

effter 100 åhr lika god, och har man den nästan uppå så lång tid lika som sedan för

intet. Frågade om Hh:r Fullmächtige hafwa sedt på hwad sätt han låtit opdraga skor-

stenarne, och hwad Hh:r Fullmächtige tycka derom, de gå up ända neder ifrån grunden,

igenom alla skilliemurarne in till winden, så att ingen eldsfara är att befruchta. Det är

sant, att de hafwa wähl kostat en 3 a 400 d:r mera än om man låtit giöra dem på ordi-

nairt wis, men de giöra deremot för 3000 plåtars nytta, ty de behöfwa aldrig att skra-

pas, utan allenast med en ruska att sopas.

Hh:r Fullmächtige frågade effter de äro uti skilliemurarne opdragne, om någon kan

komma op igenom dem.

H:r Commissarien von Schantz: ja, der har krupit redan en gåsse up der.

Stenen som
^ Hh:r Fullmächtige tychte det wähl wara.

W
gLnia

a

pack" Widare understälte de Hh:r Fullmächtiges ompröfwande, om icke Hh:r Fullmächtige

husmuren skulle tycka, att man kunde sättia den stenen, som war insatt under taket på gamla Pack-
h
™n graverad husmuren, hwar uppå en stor förgyld crona war graverad med årtahl 1603, på något

förgyld Crona ställe uti portgången af den nya tilbygnaden för antiquiteten skull, derest den kunde stå

^öo^stcd^in-^ frec* ocn bäst passa sig, och då kunde man sedan uti den nya inscriptionen uppå taflan,

sättias på nä- som kommer att sättias utan på huset, giöra en berättelse, hwarest denna stenen till-

Poltgängen förende stått; skulle man och sedan för någon orsak skull wilja taga bort den samma, så

kan det ändå ske; hwilket Hh:r Fullmächtige tychte wara wähl påmint, och funno godt

att så skulle ske.

Hwarmed H:r Hoffintendenten Horleman och samtl. Hh:r Commissarierne togo

affträde.

(Secret Banco Protocoll Pro Anno 1737. N:o 45. Ss. 466—479.)

Junius den 2 2:dra.

Nya Banco- Berättades att H:r Hoffintendenten Horleman är derute, och frågade om det wore
h

tr
g
äffa

d
nde It lägligit för Hh:r Fullmächtige att få komma in.

slag till H:r Hoffrättzrådet Ehrenstam: det lärer wara angående beslagerne till fönsterra-

gias till H:r Commissarien von Schantz: ja, och äfwenwähl hwad glas som skall tagas till

fönstern.
fönstren

H:r Hoffrättzrådet frågade om intet Hh:r Commissarierne hafwa inkommit till Hh:r

Fullmächtige med något memorial härom.
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H:r Commissarien von Schantz: nej wi hafwa låck kalla både smederne och glas-

mästaren för oss, att härom accordera med dem, och har jemwähl H:r Hoffintendenten

Horleman då warit der hos, och sökt att förmå dem att lemna det lindrigaste priset, som

ske kan, och efftersom arbetet skyndar, så har man icke kunnat få tid och råderum att

komma skriffteligen in, utan hafwa tänkt detta Hh:r Fullmächtige muntel. föredraga.

Hh:r Fullmächtige befalte att H:r Hoffintendenten skulle tillseijas komma in.

H:r Hoffintendenten Horleman inkom och sedan han för Hh:r Fullmächtige giort

sin compliment berättade, att man nu hade låtit beställa prof till järnbeslagen, som komma
att slås på fönsterramarne till den nya Banco bygnaden.

Hh:r Fullmächtige sade, att de hade sedt det förfärdigade profwet: frågade hwad

som begiäres derföre.

H:r Commissarien von Schantz: wi hafwa hafft smederne Zetterström och Metscher

oppe, som äro käcke och habile arbetare, de seija att de icke kunna giöra beslaget för

mindre pris till fönsterne åt siösidan än 7 plåtar eller 42 d:r k:mt, och seya ändå att de

intet komma ut dermed, utan påstå en half plåt till, men till fönsterne åt begge grän-

derne hafwa de lemnat beslaget för 5 plåtar.

Hh:r Fullmächtige tyckte det wara mycket dyrt.

H:r Hoffintendenten Horleman sade att det intet är dyrt, Baron Sack har måst gifwa

för beslagen, som han låtit till sine fönster giöra, med spanioletter till, tio plåtar eller 60

d:r K:mt.

H:r Commissarien von Schantz: ja det står derhän om man kan ännu få pruta utaf

den halfwa plåten som de begiära till de 7 plåtar för beslagerne.

Hh:r Fullmächtige mente att man kunde låta giöra desse fönster beslag på det

sättet, som fönsterramarne i stora Bancohuset blifwit beslagne med.

H:r Hoffintendenten Horleman : det går intet an, ty i stora Bancohuset är intet sten,

utan träcarmar och fönsterpåsterne i nya huset kunna på det sättet icke fästas.

H:r Commissarien von Schantz: det blir nu först frågan, hwad glas som skall tagas

till fönstren?

H:r Hoffintendenten Horleman: det engelska glaset är sputigt och fläckugt, men
det franska är klart och skönt glas.

H:r Hoffrättzrådet Ehrenstam: uti Pettersons hus äro fönstren af tyskt glas, och

de hålla sig wähl.

H:r Hoffintendenten: det kommer mycket deraf, att de hafwa qwinfolk uti sådane

private hus, som weta att dermed omgås och ansa dem, men det är intet så uti publique

hus, hwarest intet fönstren så offta blifwa twättade och ansade, och när solen någon tid

fått spela på glaset, så blifwer det hwitt och fläckugt lika som desse fönster äro, wiste

dermed uppå fönsterne utj Hh:r Fullmächtiges rum.

H:r Hofrättzrådet Ehrenstam och H:r Borgmästaren Aulaevill: tykte att det kom-

mer att stiga för högt, om man skulle taga franskt glas till fönsterne, en kista af det

tyska glaset kan man hafwa för 35 a 40 d:r, det franska kommer på 20 a 22 plåtar.

H:r Commissarien von Schantz: mente att om det skulle blifwa tyskt glas emot Siö-

sidan, så skulle det intet accordera emot ziraterne på huset, men uti gränderne kunde kan-

ske tagas af det tyska glaset.

H:r Hoffintendenten: ja i gränderne kan wähl det tyska glaset passera.

Fantz godt att glasmästaren Stöfwer, som berättades wara utan före, skulle kallas
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in. Glasmästaren inkom; då Hh:r Fullmächtige honom frågade, hwad han skulle begiära

för ett kittfönster utj hehlwåningen åt siösidan med franskt glas och stora Rutor.

Glasmästaren Stöfwer mente att ingen skulle neka 72 d:r för ett sådant fönster.

H:r Commissarien von Schantz: hwad säger I, I hafwen ju accorderat det till 66

d:r k:mt hos oss och man menar att ännu kunna få bättre pris derpå.

Frågades hwad han begiärer för hehlfönsterne åt gränden, med gement glas?

Glasmästaren Stöfwer: jag hafwer lemnat dem till 20 d:r k:mt, jag har ingen ting

derpå; der är Fyra fönster i hwar lufft och 15 rutor i hwart fönster, 5 i högden och tre

i bredden; bly och Then dertill; man kan då wähl sielf räkna effter, hwad man skall

hafwa derpå.

H:r Bårgmästaren Aulaevill: järntenarne till järnfönstren bör I ju skaffa också till.

Stöfwer: neij det hörer smeden till att giöra dem.

H:r Bårgmästaren Aulaevill: wist bör I giöra fönstret färdigt med alt tilbehör.

Stöfwer: ja hwad glaset, förteningen och blyningen angår, så bör jag skaffa alt så-

dant till, men järntenarne skall smeden giöra.

H:r Hoftintendenten Horleman: hwad järntenarne angår, så kunde man låta köpa

grof ståhltråd, och slå ut den sedan, så behöfwes intet annat till tenar.

H:r Secreteraren Brehmer: Om man skulle komma i accord, så måste noga aktas

att fönstren blifwa wähl giorde, och intet för knapt infattade uti blyet, ty elliest hålla

de intet.

Stöfwer: det skall ske, om jag skall giöra detta arbetet, så skall jag giöra det godt

och förswarligit, men järntenarne påtager jag mig intet att skaffa, det hörer smeden till.

H:r Hoffrättzrådet Ehrenstam: tag emot 18 d:r för hwar fönsterlufft.

Stöfwer: neij, det kommer jag intet ut med, jag kan intet giörat derföre, så framt

jag skall fortena med engelskt then och glaset i blyet skall blifwa wähl infattat.

H:r Borgmästaren Aulaevill: det kunde wara hwad fönsterne i gränderne angår huru

det dermed kunde wara, men det tyckes mig, att det är alt för mycket att gifwa 66 dahl:r

för hehlfönstren till facaden åt siösidan, fast det och skulle blifwa franskt glas.

Glasmästn Stöwer: ja det franska glaset är dyrt; man måste gifwa 24 plåtar kistan

för det som godt är.

H:r Borgmäst.n Aulaevill: än om I skulle giöra fönsterne åt siösidan också af tyskt

glas, hwad skulle I då wilja hafwa för lufften.

Stöfwer: det Mechelburgiska glaset, som jag hafwer, är det bästa, men det är hwit

innan före, och utan före är det ändå bugligt och ojämt; jag kunde då med kitt accor-

dera hela fönsterlufften till 30 d:r k:mt.

H:r Bårgmästaren Aulaevill : frågade huru det kommer till att differencen skulle blifwa

så stor?

Stöfwer: det giör kiöpet på glaset.

H:r Commissarien Psylanderhielm : jag har hört att handelsmannen Kyvel har franskt

glas, som han sälljer för 18 plåtar kistan.

Stöfwer: det duger intet det, det är wärre än det Meckelburgska som jag hafwer.

H:r Hoffrättzrådet Ehrenstam: resolvera Eder att taga tio plåtar för fönstren åt

siösidan, så torde man gifwa eder 20 d:r för fönsterne åt gränderne.

H:r Hoftintendenten Horleman: Effter I får 20 d:r för fönstren åt gränderne, så kan

I wähl låta de andra för 60 d:r k:mt.

Glasmästaren Stöfwer contesterade, att han intet kunde giöra det med kitt in under,
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och alt hwad som dertill hörer för mindre pris än 66 d:r k:mt fönster lufften, ty ju större

rutor ju dyrare äro de, och går der i hwar lufft 28 rutor. Tog dermed afträde.

Sedan glasmästaren tagit afifträde, discourerade Hh:r Fullmächtige ytterligare med

H:r Hoffintendenten, hwad han tyckte om priset, som glasmästaren lemnar fönstren till.

Hr Hoffintendenten: en sådan ruta kostar 10 d:r, förutan kitt dertill, när man nu

calculerar effter hwad 28 rutor då giöra, så kan jag intet se, att han stort skall för-

tiena derpå.

H:r Hoffrättzrådet Ehrenstam: räknade effter när rutan kostar 10 d:r, hwad hela

fönstret då skulle komma förutan kittet att kosta, och befant att fönstret då skulle kosta

70 d:r k:mt och att Banquen avancerar 4 d:r på hwar fönster lufft, när Banquen betalar

till glasmästaren 66 d:r k:mt.

Hrr Hoffintendenten : halffönstren betalas i proportion af hwad som dereffter kan sig

belöpa, betygade att Hh:r Fullmächtige kunde med trygt samwete ingå det accordet

med honom.

Hh:r Fullmächtige resolverade, att det då förblifwer derwid, och att Hh:r Commis-

sarierne hos bende glasmästare Stöfwer att låta beställa så många hehl- och half-fönster

med kitt af franskt glas, som till fasaden åt Siösidan erfordras, emot en betahlning för

hwar hehl fönsterlufft med stora rutor af 66 dahhr k:mt, och för hwart half fönster, hwad

som i proportion dereffter kan sig belöpa; men hwad fönsterne i begge gränderne beträf-

far, som komma af tyskt glas att förfärdigas, betalas för hwar helfönster lufft allenast 20

d:r k:mt och för half fönstren proportionaliter, åliggandes honom samma fönster wähl och

förswarligen att förfärdiga, och så laga, att de i blyet blifwa wähl och intet för knapt in-

fattade. Och som H:r Hoffintendenten äfwen betygade att järnbeslagerne till fönsterra-

marne icke heller för bättre pris stodo att erhållas, än som Hr Commissarien von Schantz

berättat, at han smeden dem hos Hh:r Commissarierne lemnat före, helst han wiste, det

Hr Baron och Cammarhm Sack för sine beslag har måst betala 60 d:r k:mt, så gofwo i

lika måtto Hh:r Fullmächtige tillstånd, att Hh:r Commissarierne måge af smederne, Zetter-

ström eller Metscher, som berättas wara käcke smeder och arbetare, låta beställa sådanne

järn beslag till fönsterramarne, som det uptedde profwet utwisar, emot en betingad betahl-

ning för hwart beslag till ett par hel fönster med kitt och stora rutor af 42 d:r k:mt, och

för beslaget till hwart par hel fönster i gränderne trettio dahl:r koppm:t; doch måste

spanioletteme giöras tiockare och massivare, än som de uptedde profwen utwisa.

(Secret Banco Protocoll Pro Anno 1737. N:o 45. Ss. 806—808.)

Den 7 Decembris.

Hr Commissarien von Schantz androg än ytterligare, huruledes det nu börjar lida Horicmans

till slut med nya Banco bygnaden. Och emedan Hr Hofintendenten Horleman altsedan recompemc

åhr 1733 derwid hafft mycket beswär och oförtruten möda, i ty han ej allenast merändels

dageligen warit wid bygnaden tilstädes, och hafft inseende deruppå, at desseinen till alla

•delar fullkomligen utföras måtte, och arbetet blefwe så fast och durabelt som wederbör-

utan ock som offtast uppå anmodan infunnit sig wid Hh:r Commissariernes protocoll, och

biträdt dem med råd och dåd under förefallande deliberationer om bygnaden samt con-

tracters slutande; Ty hemstälfe Hr Commissarien von Schantz til Hh:r Fulmächtiges om-

pröfwande och wälbehag, om icke Hr Hofintendenten borde ihugkommas med någon

widare wedergällning, än de 100 Ducater, han redan för bygningsafritningen eller dessei-

nen undfådt.
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Hh:r fullmächtige frågade, huru mycket H:r Commissarien förmente honom böra be-

stås? Hwaröfwer han, effter något betänkande, sig yttrade att man icke lärer kunna gifwa

H.r Hof Intendenten mindre än 1400 d. S:mt, så at hela hans recompense sammanräknad

må blifwa 1000 Plåtar. Hwilket Hh:r fullmäktige tyckte honom wäl hafwa förtjent,

(Secret Banco Protocoll Pro Anno 1737. N:o 45. Ss. 830— 832.)

— Den 14 Decembris.

Horkman får Härmed togo Hh:r Commissarierne afträde. Och -föredrogs sedermera H:r Commis-

'sarien C. F. von Schantz memorial, hwaruti han omständeligare utförer, hwad han wid

förra protocollet munteligen andragit, angående Hofintendentens H:r Horlemans wid nya

bygnaden gjorde nyttiga tjenster, underställandes, om icke han derföre borde ännu be-

komma 1400 d. S:mt plåtar, så at hans recompense, sammanräknad med hwad han redan

bekommit, blefwe 2,000 d. S:mt.

Hwaröfwer Hh:r fullmäktige sig utläto, at som H:r Hofintendenten hela fyra åhren

ei allenast warit flitigt tilstädes och hafft nödig och oförtruten upsikt öfwer bygnadens

upförande, utan ock, til at bespara Banquens utgiffter, warit med wid contracternes slu-

tande och hulpit til at förmå handtwerkarne til det lindrigaste pris, som han sedt dem
kunna komma ut med, så kunde Hh:r fullmäktige ei annat än bifalla H:r Commissariens

förslag; och resolwerade fördenskull, det skal Hofintendenten H:r Carl Horleman hafwa

at undfå en summa af 1400 d. S:mt i plåtar, hwilka Ettusende fyrahundrade dahl. S:mt

på nya Husbygnings räkningen afskrifwas böra.
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SÖDRA STADSHUSET OCH RYSSGÅRDEN.

Mellan Peter Myndes backe och Brunnsbacken, som för upp till

Södermalms torg, låg fordom ett stort byggnadskomplex, som sträckte

sig nästan ända ned till stranden. Numera återstår däraf endast öfre

delen, känd under benämningen Södra Stadshuset, ehuru det sedan länge

hufvudsakligen tjänar mera privata ändamål. Detta »stadshus» var ur-

sprungligen kombineradt med längor af magasinsartade salubodar, hvilka

utgjorde dess fortsättning nedåt stranden. Dessa bodar, som utgjorde

anläggningens äldsta del, hade troligen delvis uppkommit under förra

delen af 1600-talet, då ryska köpmän började uppträda i större antal

i Stockholm. Staden ansåg nämligen nödvändigt att hålla dessa herrar

samlade på en plats och förbjuda dem att gå omkring och idka handel

hvar som helst. Deras handelsmetoder torde varit tämligen olika de

inhemska köpmännens, hvilket icke så sällan framgår af magistratens

protokoll, där både den ena och den andra ryssen anklagas för stöld.

En mycket belysande tilldragelse relateras den 7 december 1660, då

magistraten fann för godt att låta undersöka, om det fanns mycket järn

gömdt i »ryssgården» på Södermalm, »hållandes ryssarne före det stora

ropet, som öfwer slik stöld i staden går».

Dessa ryssbodar utgjordes nog till en början af tämligen enkla

träbyggnader. I början af 1660-talet väcktes emellertid frågan rörande

deras ombyggnad, och troligen hade man redan då för afsikt att kom-

binera dem med någon större publik byggnad, som kunde tjäna som
stadskällare samt eventuellt för andra praktiska behof. Enligt ett ut-

talande i magistratens protokoll för den 10 maj 1667 arbetar man då

»på fjärde året på den stora platsen på Södermalm » , hvadan alltså bör-

jan skulle gjorts 1663, men först följande år upptages »Ryssegårds-
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byggnaden på Södermalm» såsom en särskild rubrik i stadens räken-

skapsböcker. Det är naturligtvis stadsarkitekten Nicodemus Tessin,

som leder dessa likaväl som stadens öfriga byggnadsföretag. Det vä-

sentliga innehållet af dessa räkenskaper meddelas i bilagor. Af dessa

framgår, att man under åren 1664—66 byggde jämförelsevis långsamt

och med liten arbetsstyrka. Slutsummorna för dessa år variera mellan

5,490 och 4,833 dir smt. Materialerna utgöras hufvudsakligen af grå-

sten, tegel, kalk; därjämte använder man en del pålar, bjälkar och ham-

marband. Det är tillsvidare endast fråga om grundläggningsarbeten.

År 1667 springer emellertid byggnadssumman upp till 13,413 dir smt;

dagsverkena äro högst betydligt ökade. Mäster Didrik Blom lyfter

öfver 600 dir smt för stenhuggararbete. Materialleveranserna ökas med
åtskilligt sandsten, hvalfsten, stockar, spärrar, bräder m. m. I räken-

skaperna omnämnes äfven särskildt » fängelset i ryssgården » . Detta var

alltså ett af nybyggnadens ändamål. Det märkbara uppsvinget i bygg-

nadsverksamheten, som håller i sig ända till 1671, förklaras af ett

kungligt bref till magistraten, af den 11 mars 1667, där denna bygg-

nad särskildt anbefalles till snart utförande.

I brefvet talas inledningsvis om den påbegynta börsbyggnaden vid

Järntorget och därefter fortsättes på följande sätt: »Wij notifkera eder

jempte här medh det Wij i desse dagar hafwa beneficerat staden Stock-

holm medh nederlagsfrijheet på Salt, Wijn, Brennewijn, Papper och alla

Ryske grofwa wahror, och såsom till samma wahrors deposition billigt

fordras publique Stadsens huus, både för de traffiqverandes beqwämlighet,

såsom och för Stadsens egen nytta och förbettringh i dess inkomster,

men thesamma ännu inthet byggde ähro, uthan kiöpmännen förorsaakas

imedlertijdh att bruka privatorum huus, altså will det och wara af nöden,

at I deruppå ähren betenkte, så att sådane huus måtte blijfwa upbyggde,

men såsom dhet nu i hastigheet af Stadzsens medell intet lärer kunna

skee, så hafwe Wij funnit härutinnan ett expedient, nembl. at förunna

någre privatls till att byggia och opsettia ett nederlaghzhuus effter

een wiss dessein widh Södermalms Steenbroo, på den sijdan, som wetter

åth Saltsiöön, medh een sådan förordning, att samma privati måge fuller

byggia nederlagzhuuset upp, men lijkwähl intet tilwella eller anmätha

sig hwarken på platzen heller sjelfwa byggningen någon egendomb,
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uthan skola wara plichtige at cedera Staden heela nederlagzhuuset emoth

betahlningen, men medlertijdh nyttia det sååledes som thee bäst kunna

och gitta.»

Det är icke omöjligt, att den anvisade utvägen — att uppföra det

publika huset med hjälp af privatkapital — delvis anlitats, ehuru när-

mare upplysningar härom saknas. Stadens räkenskaper vittna emeller-

tid tydligt om att betydande summor äfven af stadens egna medel an-

vändes för denna byggnad, som visserligen betraktades såsom ett extra-

ordinärt företag, men i alla fall nödvändig för stadens behof och uppförd

helt och hållet för dess räkning.

Den kungliga skrifvelsen upplästes inför magistraten den 1 4 mars

1667 och den 16 i samma månad begär byggnadskollegium, att »sampt-

lige Borgmästare och Rådh willia taga byggningharna widh Ryssegår-

den uthi ögna sicht effter som der före inthet kunde wijdare der uthi

fortfara, hwilket och strax bewilliades »

.

Borgmästare och råd torde alltså begett sig till byggnadsplatsen

och där öfverenskommit om huru byggnadsföretaget borde fortsättas.

Tydligt är, att man nu börjar nedlägga en helt annan energi än hittills

på detta verk; kostnadssummorna äro i detta afseende en säker ledning.

Emellertid förtjänar antecknas, att magistraten den 18 juni 1667 resol-

verar, > att byggningen uthi Ryssegården neder widh siön skall för den

swaga grunden skull giöras mindre än dessein ähr der på giordh».

Närmare specificeras det icke, men tydligt är, att Nic. Tessins storståt-

liga förslag nu fick vidkännas den första inskränkningen. Under år

1668 stiga omkostnaderna för »ryssegårdshuset» till 20,850 dir smt.

Dalkarlar fortsätta med grundgräfning samtidigt som murare, timmer-

män, smeder och snickare äro sysselsatta i andra delar af nybyggnaden.

Dagsverkslistorna stiga under sommarmånaderna till 1,000 å 1,500 dir

smt. Materialerna till 8,669 dir. Det är fortfarande mest tegel, grå-

sten, sandsten och taktegel, som inköpas.

År 1669 bygges för 18,347 dir smt och år 1670 för 13,560 dir

smt. Materialleveranser bestå af stora kvantiteter tegel, kalk, glaserade

taktegel, golfsten, hvalfsten och sandsten, som köpes alnvis, men där-

jämte noteras ännu en del gråsten, pålar, bjälkar och bommar. En stor

del af huset synes närmat sig sin fullbordan år 1670, ty nu betalas må-
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låren »för thet han haffwer omstrucket Ryssegårdshuuset» och glas-

mästaren Jochim Sperling »för åtskilligt glasmästare arbete» . Följande

år (i 67 1) muras trappan, kakelugnar insättas, taken gipsas af ingen

mindre än Carlo Carowe. Kopparrännor uppsättas, och snickaren Hen-

rik Meyer gör »sju stora takfönster på stora huset». Liknande utgifter

förekomma äfven under 1672: Snickaren Meyer uppsätter »en list un-

der taaket i stoore salen»; Carlo Carowe gör »två vapen af gips under

sahlstaket»; Daniel glasmästare utför en stor mängd fönster. Inalles be-

löpa sig kostnaderna detta år till endast 4,410 dir smt.

Man höll synbarligen på att afsluta ett visst parti af bygg-

naden, och detta kan icke ha varit endast ryssbodarna utan en

väsentlig del af själfva stadshuset. Då »stora salen» särskildt om-

nämnes, ha vi skäl att antaga, att anläggningens centrala hufvudbygg-

nad nu var uppförd. År 1674 afstanna arbetena alldeles för ett par år

framåt, hvilket också bevisar, att byggnaden fullbordats till så stora

delar, att den kunde tjäna sitt ändamål. Härmed är den första byggnads-

perioden afslutad. Den andra perioden börjar år 1676, och då är det

alls icke vidare fråga om »Ryssegårdshuset», utan endast om »stads-

husbyggningen på Södermalm».

* ...
*

Den 1 maj år 1676 föredrogs inför magistraten en kunglig skrif-

velse, där det heter: »att alldenstundh Wåre trogne undersåttare Borg-

mästare och Rådh uthi Wår Residents Stadh Stockholm hafwa för nå-

gon tijdh sedan uppå Wår nådige tillåtelse uthij Södre förstaden upp-

sättia låtit ett ansenligit huus, hwaräst dhe hafwa achtat att inrätta ett

Wijn och Ölskänkerij af fremmande drycker, underdånigst anhållandes,

dhet Wij dhem medh några privilegier och frijheeter försee och särdeles

till bemelte huus och Stadskiällare ett partie wijn åhrligen tullfritt nå-

digst förunna wille». Denna anhållan om speciella krogförmåner för

staden har konungen tagit i nådigt öfvervägande och med anledning af

sin kröning beviljar han »Borgmästare och Rådh att fåå till dheras

Stadskiällare på Södre förstaden tullfritt införa åhrligen trettio åhmor

Renskt Wijn, tijo Pipor Spanskt och tjugo Oxhöfden Franskt Wijn,

hwaremot bem:te Borgmästare och Rådh skole wara obligerade, att låta
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6y. Nic. Tessin d. Ä. : Ritning till Södra Stadshuset och Ryssgården.

Nationalmuseum.

68. Nic. Tessin d. y. : Ritning till Södra Stadshusets hufvudbyggnad efter

BRANDEN 1 68 I. NATIONALMUSEUM.





skänka och tappa gode och oförfalskade drycker och der iämpte noga

tillsee att ingen flärd uthij bem:te skänkerij brukas och föröfwas warder».

Sedan denna skrifvelse upplästs för magistraten, synes hågen att

bygga vidare på stadshuset åter vaknat. Man hade troligen förhoppning

om att göra detta hus till en inkomstkälla för staden. »Der wid togs

i betänkiande huru den flygeln, som åt torget wetter, måtte opföras i

denna sommar, hwilket till stadsens prydnad länder. » Borgmästare Trot-

zenfelt tillika med rådmännen Franck och Tessin fick i uppdrag att när-

mare öfvervaka byggnadsföretaget.

Nu vidtaga åter betydande leveranser af tegel, kalk och sandsten

samt murare-, stenhuggare-, smeds- och snickarearbeten. Didrik Blom

är nu ersatt af Anders Brokamp, som ju öfverhufvud utfört allt bättre sten-

huggararbete i Stockholm på 1670-talet.

Det förefaller emellertid, som om just under dessa år någon elds-

våda härjat i stadshuset, ty den 27 juli 1677 påminner rådman Tessin

magistraten »om taaket på stadshuset widh Söder Malms torgh, som
intet längre tål wara orepareradt för tillstundande wäte skull». En an-

strängning att afhjälpa bristerna och troligen äfven att i öfrigt fullfölja

byggnaden gjordes med det snaraste. Utgifterna för stadshuset

stiga under år 1678 till 3,130 dir smt. Då räkningarna hufvud-

sakligen gälla målare, snickare, glasmästare och gipsmakare, ha vi så

mycket större skäl att antaga, att det mest var fråga om reparationer i

öfre våningen samt takets förnyande.

Att äfven den norra flygeln nu var i det närmaste färdig, framgår

af det faktum, att magistraten den 22 mars 1678 fattar ett särskildt

beslut rörande portalen till fasaden mot Brunnsbacken. Det var först

meningen att göra den helt och hållet af sandsten, men detta befanns

synbarligen något för dyrt, och därför beslutar man, att »allenast de

fem stycken, som med guhl färga i afritningen tecknade ähre, blifwa

giorda af sandsteen och listerne af gottlandssteen, men dett öfriga af

murwercke och stucko; desslijkes skorstenslisterna ofwanför takett aff

gottlandssteen »

.

Den berörda portalteckningen finnes fortfarande i behåll i den Tes-

sinska samlingen på Nationalmuseum, ehuru den hittills med orätt fått

gälla såsom en förstudie till riksbankens portal. Den bär emellertid

26 — 122245. Sirén, Gamla Stockholmshus. II.
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samma påskrift, som vi funnit i magistratens protokoll, och är likaledes

daterad i mars 1678. Det kan under sådana förhållanden icke råda tvifvel

om att denna teckning gäller portalen till stadshusets norra flygel: en

mycket enkel, men kraftfull romersk rustikaportal i stuck, hvilken stod

kvar ännu vid medlet af 1800-talet.

År 1678 träffa vi för öfrigt på åtskilliga notiser, som vittna om att

huset redan under en längre tid varit användt för stadens krogrörelse.

Affären hade varit öfverlåten på entreprenad åt källarmästaren Daniel

Idman, och att döma af de räkningar, som han vid sin afflyttning pre-

senterade, var hans källare ett väl ansedt och guteradt ställe. Den 15

februari blef nämligen Idman inkallad och »ansagder att utflyttia om
nestkommande Påsk aff Stadens kiällare på Södermalm, som han har

arrenderat, hafwandes Staden bemelte kiällare till en annan förhyrt».

Den 22 mars får källarmästaren tillåtelse att afdraga 150 dir för den

» skada och afsaknad, som han tagit på de rum och logementer i stads-

huset han af Staden hyrer af det att borgerskapet och soldaterna, som

wacht hållit, derinne haft sitt Corps de Guardie sampt tillhold» .
— Bygg-

naden hade alltså äfven fått tjäna såsom lokal åt stadsvakten; längre

fram inlogerades här mera militär.

Dessutom beslöts, att Daniel Idman skulle få afdraga af källare-

arrendet 100 dir kmt som »Politie Collegium effter underskrefwen räch-

ning den 27 November 1677 har förtärt med Amiralen Herr Hans Clerck

och flere andra, hwilka mönstrat Stadens botsmän, såsom och för en

annan underskrefwen rächning af den 22 januari nästförledne, lydandes

på 130 dir kmt, tillsammans 230 dir kmt». Det ingick synbarligen i

stadens politik att här bjuda sina förtroendemän, särskildt dem som hade

vård om bevakningen, på »goda och oförfalskade drycker», hvilka i det

längsta möjliga förtärdes på kredit.

Utom stadskällaren hade politiekollegium rum i stadshuset; dessutom

funnos här, som sagdt, arrestrum samt corps de garde på nedre botten, och

den 28 mars resolverades, att äfven hans excell. fältmarskalken Marderfelt

skulle bekomma logementer i stadshuset. Vi kunna tillägga, att vid början af

1 700-talet inrättades i en stor sal i norra flygeln rysk, sedermera katolsk kyr-

ka; i hufvudbyggnaden hade södra kämnärsrätten samt hall- och ma-

nufakturrätten några rum. Större delen af huset förblef dock källarlokal.
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Återgå vi ännu för en stund till räkenskapsböckerna, så finna vi

att arbetena vid stadshuset nått sin kulmen år 1678. Det var också

då öfverståthållaren fann skäl att inför magistraten uttala sitt ogil-

lande af de dryga omkostnader, som staden iklädde sig för åtskilliga

byggnadsföretag, såsom banken och stadshuset. Han betraktade dessa

arbeten såsom extra ordinära, och borde de därför få anstå, tills staden

fått bättre råd (se vidare bil.) Det var dock synbarligen nödvändigt att

fullfölja det en gång begynta. Under år 1679 arbetas ännu ganska

friskt vid stadshusgården: här uppsättas vagnshus och stall, och dess-

utom förekomma en del afbetalningar för smärre arbeten på norra stads-

husflygeln samt på ryssbodarna. Summa: 1,416 dir smt. År 1680 före-

komma större poster endast för takspån och diverse järn, men mycket

få dagsverken. Summa: 376 dir smt. År 1681 åter smärre målare-, snic-

kare- och stenhuggareräkningar. Summa: 323 dir smt. Likaså under

följande år, då summan stiger till 502 dir smt. — Det är tydligt, att

man efter 1679 egentligen icke byggde någonting nytt på södra stads-

huset. Men så öfverraskas vi igen af att finna långa räkenskaper med

betydande materialleveranser och dagsverken under åren 1683—84.

Förklaringen härpå lämnar magistratens protokoll för den 9 augusti

1680. Denna dag »resolverades, att som den aldrehögste har behagat

med een stark wådheld låtit afbrenna Södre Malms stadshuus förledne

d. 7 hujus om aftonen, tå elden lööskom uthi een ryssebodh; altså

skole straxt murarne täckas med bräder, det till Embets Collegium re-

mitterades med det foderligaste att förrätta».

Stadshuset fick nu stå i sitt ramponerade tillstånd med ett provi-

soriskt brädtak i mer än två och ett hälft år. Staden ansåg sig syn-

barligen icke ha råd att företaga någon grundligare reparation förrän

år 1683. Byggnadens nedre våningar kunde dock under tiden likafullt

begagnas till källarlokal m. m. Först den 16 mars 1683 »förehades

den Dessein och förslag, som Hr. Tessin uppsatt till Stadshusets täc-

kiande på Södra Malmen och blef densamma af Hans Excell. samt Borg-

mästare och Råd utij allt approberad och gillad».

Det var nu den yngre Tessins tur att taga itu med den väldiga

byggnaden, sedan han trädt i faderns ställe såsom stadsarkitekt. Hans

ritning med magistratssekreterarens påteckning af den 16 mars 1683
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finnes äfven i behåll. — Af räkenskaperna framgår emellertid, att arbe-

tena icke började förrän i juni. De gälla då åter endast öfversta vå-

ningen samt taket. De största utgiftsposterna äro för snickare, målare,

smeder och gipsmakare; under följande år tillkomma plåtslagare och

glasmästare. Dessutom utför Anders Brokamp en del stenhuggarearbete,

men anmärkningsvärdt nog äro inga murarearbeten specificerade, hvilket

tyder på att murarna icke ramponerats vid eldsvådan. Till taket inkö-

pes äfven en del koppar (ehuru af tämligen ringa mängd) och dess-

utom förekommer såväl under år 1683 som 1684 rätt stora leveran-

ser af fernissa, som tillverkas af ingen mindre än doktor Urban Hjärne,

Nicodemus Tessins svåger. Den store doktorn gjorde sig synbarligen

en biförtjänst på kemikalier.

Ännu under tre år, 1685, 1686 och 1687, förekomma utgifter för

södra stadshuset, men de äro tämligen obetydande och synas hufvudsak-

ligen gälla resterande betalningar för tidigare utförda arbeten. Byggna-

den hade tydligen blifvit fullt iståndsatt till slutet af år 1684. Den ar-

kitektoniska gestalt stadshuset då erhöll har det äfven (om än i många

stycken vandaliseradt) fått bibehålla intill närvarande tid.

År 1 694 bröt visserligen elden åter lös i de lätt antändbara ryss-

bodarna, men skadan torde vid detta liksom vid flera föregående och

efterföljande olyckstillfällen mera drabbat bodarna än själfva stads-

huset. Elers uppger, »att bland de byggnader, som 1695 ansågos

nödvändiga att företaga, var den afbrände ryssgården, som fordrade ef-

ter upprättadt förslag 10,000 dir smt». — Emellertid visar stadens huf-

vudböcker under de närmaste åren endast mindre utgifter för repara-

tionsarbeten i stadshuset: 1695 endast 40 dir och de två följande åren

omkring 350 dir smt. Elers' uppgift har troligen framkallats däraf, att

magistraten år 1696 genom öfverståthållaren inhämtat Kungl. Maj:ts

tillstånd att få använda 15,000 dir smt »till innewarande års byggnin-

gar», hvilket i följd af Embetskollegii samt kungl. arkitekten välborne

herr Nicodemus Tessins gjorda beräkning anses nödvändigt. Af denna

summa användes dock, som sagdt, endast en jämförelsevis ringa del

till stadshusets reparation. Det mesta gick till andra ändamål.

* * *
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Under stadshusets och ryssgårdens första byggnadsperiod (1664

—73) var den gamle Nicodemus Tessin ledare för arbetena. Till en

början voro de ju inskränkta till själfva ryssbodarna, hvilka byggdes

i en kombinerad teknik af tegelmur och korsvirkesarbete såsom tvenne

längor på ömse sidor om en stor gård. Åtminstone omtalar Carlberg

vid medlet af 1 700-talet, att de voro byggda på detta sätt. Någon ståt-

ligare stenbyggnad projekterades väl knappast förrän efter mottagandet

af den kungliga skrifvelsen år 1667. Då torde den gamle Tessin ha

utarbetat sitt stora förslag till en kombinerad magasins- och stadshus-

byggnad, hvilket genast ger ett starkt intryck af att södra stadshuset

var afsedt att blifva en af de väldigaste och monumentalaste byggna-

derna i hela hufvudstaden, en ståtlig fonddekoration för utsikten från

inloppet till staden.

Anläggningen, som på Tessins ritning består af två stora, helt

kringbyggda gårdar, sträcker sig från Götgatan ända ned till Stadsgården.

De yttre flygelfasaderna afskäras betydligt afden starkt stigande terrängen;

gårdarna däremot äro utjämnade, så att flyglarna såväl som midtbygg-

naden här hafva tre hela våningars höjd (utom vindsvåning) mot två

eller en och en half våning på yttre sidan. Den bortre hufvudgården

visar i de två nedre våningarna öppna arkadhallar, bildade i bottenvå-

ningen med rusticerade bågar och murpelare, i mellanvåningen med do-

riska pilastrar, som uppbära enkla, släta arkivolter med stora slutstenar.

Den tredje våningen är tillmurad, men indelad med lisener och stora,

rektangulära fönster. På midtpartiet sitter en liten ättika. Hufvudgår-

den är kvadratisk. Flyglarna afslutas med låga, kupoltäckta torn, af

ungefär samma typ som det Bondeska palatsets större paviljonger;

dessa torn upprepas äfven framför den främre gårdens lägre flyglar.

Denna främre gård, som afskiljes från den bakomliggande genom en

lägre och smalare tvåvåningsflygel, är öfver hufvud enklare behandlad

utan några öppna arkader eller någon pilasterindelning af murarna.

Den gör närmast intryck af ett slags förgård, en »basse cour» till det

bakomliggande palatset. Det var ju här— åtminstone i bottenvåningen

— som de ryska upplagsmagasinen skulle inrättas, under det att den

bakomliggande byggnaden var det egentliga stadshuset.

Byggnadens dubbla ändamål har naturligtvis varit orsak till de
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dubbla gårdarna, kring hvilka det arkitektoniska intresset hufvudsakli-

gen samlar sig. Gatufasaderna äro helt enkelt slätputsade utan an-

nan indelning än smala, genomgående våningsgördlar. Den rikare

utbildade gårdsarkitekturen visar påtagliga italienska element — do-

minerande i synnerhet i de öppna pelarloggiorna — men den ita-

lienska karaktären förtages till en viss grad af tornen samt framför

allt af anläggningens rätt märkvärdiga, oorganiska form. De dubbla

gårdarna kunna möjligen väcka tankar på Simon de la Vallées stora

riddarhusprojekt, som äfven visar långa flyglar, omfattande två går-

dar, men, frånsedt skillnaden i formspråk, råder dock den mycket vä-

sentliga olikheten mellan dessa förslag, att flyglarna på de la Vallées

ritning utgå åt ömse sidor från den centrala, dominerande hufvudbygg-

naden, under det att midtpartiet i Tessins förslag endast betecknas af

en sekundär byggnad och den stora hufvudbyggnaden ligger längst borta

i ändan af de båda gårdarna. Kompositionens egendomliga form fram-

gick, som sagdt, af föreliggande praktiska behof.

Formbehandlingen skiljer sig föga från den vi lärt känna på Tes-

sins samtida adelspalats, i synnerhet det Bååtska. En något lifligare

rytm har bringats in i gårdsfasaderna därigenom att våningarna öpp-

nats med arkadbågar samt åtskilts med kraftiga gesimser, i följd hvaraf

den sedvanliga stora pilasterordningen har ersatts med två mindre ord-

ningar. Den höga ättikan öfver midtpartiet är ett holländskt drag, som

den gamle Tessin öfver hufvud med en viss förkärlek tillämpar i sina

större byggnader. Detsamma gäller äfven om tornen och vindskuporna.

Enligt hvad vi redan känna, kom detta förslag icke till fullständigt

utförande. Ryssbodarna fingo stå kvar i ett långt mera oansenligt skick

än de visa på Tessins ritning, och någon afdelning i tvenne gårdar genom

en tvärflygel torde icke heller existerat. Däremot uppfördes stadshuset

i hufvudsak sådant vi här se det gestaltadt, med undantag för de torn-

artade paviljongerna samt med senare tillägg af en fullständig fjärde

våning på midtbyggnaden.

Stadshusets utseende kunna vi kontrollera såväl genom en afbild-

ning i Svecia som genom den yngre Tessins teckning med anledning

af reparationen efter 1680 års brand. De förändringar, som den yngre

Tessins ritning visar i förhållande till den äldres, äro i själfva verket
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6g. Södra Stadshuset enligt gravyr af W. Swidde i 69 i i Dahlbergs Svecia.

70. Palazzo altemps' gård. Gravyr af Giov. Batt. Falda.
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icke synnerligt genomgripande, men dock tillräckliga för att framkalla

ett rätt olikartadt helhetsintryck.

De två gårdarna sammanslås till en. Tornen bortfalla, och arkad-

systemet i två våningar föres rundt omkring hela den stora gården.

Ingången förmedlas genom en hvälfd pelarhall på Stadsgårdssidan och

tillträdet till de öfre våningarna genom trappor i byggnadens båda ändar.

Hufvudfasaden i gårdens bakgrund höjes med en hel våning, som dragés

Nicodemus Tessin d. ä. : Planritningar till Södra stadshuset. Nationalmuseum.

något bakåt, så att en terrassbalustrad med statyer får rum framför den.

Den frontespisartade takpaviljongen är aflägsnad; taklinjen är obruten.

Sidoflyglarna bibehållas i tre våningars höjd; mellanvåningens loggior

tyckas här vara tillmurade samt försedda med fönster: en förändring,

som troligen snart visat sig önskvärd af praktiska skäl.

Tänker man sig den dubbelt så långa som breda gården kring-

byggd med det på teckningen angifna fasadsystemet, så uppstår en

gårdsinteriör så typiskt italiensk, att man lätt kunde uppräkna en hel

rad romerska palats med i hufvudsak liknande behandling af gårds-

fasaderna. Det är den italienska högrenässansens monumentala arkad-
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system, sådant det först utvecklades af Bramante i Rom och sedan

mer eller mindre troget efterbildats allt intill våra dagar. Det mest

klassiska exemplet på sådana gårdsfasader är Bramantes och Rafaels

»Cortile di San Damaso» i Vatikanen; af senare gårdar må endast

erinras om Palazzo Altemps' af Martino Lunghi, hvilken också ingår

i Ferrerios och Faldas tidigare omtalade gravyrverk.

Gravyren i Svecia, utförd af W. Swidde 1691, bekräftar att Tessins

ritning, så vidt den rör själfva stadshuset, i allt väsentligt kommit till
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Nicodemus Tessin d. y. : Planritningar till Södra stadshuset. Nationalmuseum.

utförande. Hufvudbyggnaden är fyra våningar hög plus vindsattikan,

men dessutom reser sig öfver midtpartiet en högre ättika af det slag,

som vi sett på den äldre Tessins ritning. Flyglarna ha endast tre vå-

ningar jämte vindsattika, och här äro mellanvåningens bågar tillmurade.

Murarnas ramsystem är äfven detsamma som hos Tessin, men vissa de-

korativa detaljer, såsom den statykrönta balustraden framför den fjärde

våningen, äro bortlämnade. Den kom säkerligen aldrig till utförande.

Byggnaden är för öfrigt på gravyren afskuren på ett rätt märk-

värdigt sätt: flyglarna äro framdragna till sin fulla längd, men änd-

murarna saknas. Gravören tyckes vilja framkalla illusion af att dessa

ännu icke fullbordats, ty på högra sidan syssla åtskilliga arbetare med

tegelbärning och murning, och på vänstra sidan ligger allt möjligt bygg-
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y6. Som föregående. Gårdsfasaden. 75—76 Stockholms stads arkiv.

77. Nic. Tessin: Planritning till bottenvåningen i Södra Stadshusets midteyggnad.

Nationalmuseum.





78. J. E. Carlbergs uppmätningsritning af Södra Stadshuset 1743.

MlDTBYGGNADENS GÅRDSFASAD.
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nadsmaterial. Gården är äfven synnerligen lifligt befolkad med ryska

köpmän, arbetskärror och karosser, ehuru det visserligen vore för djärft

att antaga, att dessa tecknats efter naturen. Hela denna brådskande folk-

mängd och de ifrigt sysselsatta arbetarna tyckas snarast tillkommit för

att bilda ett slags ersättning för den egentliga ryssgården, af hvilken

här icke ses minsta skymt. Då den icke kommit till utförande i den

monumentala gestalt, Tessin ursprungligen föreslagit, fann naturligtvis

Dahlberg icke skäl att meddela någon afbildning af densamma. Framför

stadshuset få vi sålunda tänka oss lägre bodlängor, möjligen afskilda

från den egentliga stadshusgården med en mur: den som arbetarna på

gravyren hålla på att uppföra. Dessa ryssgårdsflyglar blefvo längre fram

på 1700-talet föremål för upprepade ombyggnadsförslag, hvilka emeller-

tid alls icke berörde själfva stadshuset, endast bodarna samt våghuset,

som stod längst ned mot stranden mellan bodflyglarna.

* ^.
*

Johan Eberhard Carlberg torde redan vid slutet af 1720-talet fått

i uppdrag att inkomma med förslag rörande nödiga reparationer i ryss-

gården, ty år 1757 omnämner han sina »många författade desseiner

till Ryssgårdsbyggnaden på Södermalm uti dessa förflutna 30 års tid »

.

Det första bibehållna memorial jämte uppmätningsritningar och ombygg-

nadsförslag af Carlberg, som finnes i behåll i stadens arkiv, är emellertid

af den 18 juli 1743. Carlberg skrifver där: »I anledning af det Edla

och Högtährade Handelscollegii ingifne memorial angående Ryssgårds

bodarnes reparation, som till min utlåtelse mig tillställt är, har iag

icke allenast nu i ögnasichte tagit, utan åtskilliga gånger tillförene om
hela denna Ryssgårds bofälliga byggnad både munteligen och skrifte-

ligen min berättelse aflagt jämte dessein till samma byggnad, men
deröfwer icke kunnat erhålla någon viss utlåtelse mer än det en dehl af

Herrar Borgerskapets Deputerade wijd en besichtning sig utlåtit emot

wissa wilkor och beting för egen räkning samma byggnad sig willja

åtaga effter en af mig författad lämpelig dessein at upföra, hwilken

dessein icke allenast längst för detta warit färdig, utan kostnads summan
i innewarande 1743 års förslag upförd.

Hwad Ryssgårdsbyggnadens nuwarande tillstånd angår, i korthet

27 — 112345. Sirén, Gamla Siockhohnshus. II. 209



att beskrifwa, så är den af korswirke och emellan muhrat med tegel.

Syllorna nedre i jorden så rutna, att wäggarna alldeles gått uthur linien,

så att på sombliga ställen man dem måste styrckia, hwaraf taket sig

dragit i månfalliga buchter ganska miserabelt och otätt, hwilket aldrig

beständigt hjelpas kan, utan måste takresningen richtas. Denna resning

kan omöjeligen richtas på dessa krokuga och swaga korswärkswäggar,

som dagel. mer och mer sig sätta och buchta, och således samma tak-

resning innan kort skulle dragas i dess gamla buchter. » Carlberg anser

sålunda, att det icke skulle tjäna till något att söka rusta med syllar

under de gamla väggarna, utan föreslår i stället att korsvirkesväggarna

tagas ned bitvis och ersättas med murar. Detta blefve det billigaste,

och under tiden kunde i alla fall en del af bodarna brukas af de ryska

handelsmännen. Han framhåller vidare, att de bodar i själfva stads-

husets bottenvåning, som äfven brukas af ryska köpmän, icke tarfva

någon egentlig reparation, men att däremot den ryska kyrkan (likaledes

i stadshuset) »är ganska bofällig och billigt på ett annat ställe borde

flyttas » . Hvad kyrkan vidkommer, fick den emellertid förblifva i sitt

förfallna skick ända till år 1761, då Carlberg på uppdrag af ryske mi-

nistern Österman uppgjorde förslag till dess utvidgande och restaurerande.

Magistraten synes funnit Carlbergs förslag att bibehålla det gamla

taklaget och endast insätta nya väggar alltför sparsamt och ovisst. Den

21 september inkommer nämligen arkitekten med ett nytt förslag, där

han säger sig på nytt hafva tagit »ryssbod linean i ögna sichte och

finner det flyglarnes botn, särdeles den södra wara inemot 3 alnar dju-

pare än sjelfwa gården, så att inunder sielfwa ryssbodarna commoda

kiällare bodar för hökare inrättas kan, som få från gården tillräckeligit

dagsljus, hwarigenom hela denna byggnad, utan att särdeles förhöja

murarne winner 2:ne etager».

De bifogade ritningarna af stadshusflygelns inre fasad jämte dess

fortsättning i ryssgårdens bodlinje visar den senare liggande på ett be-

tydligt lägre plan än stadshuset samt inredd med källare, bodvåning och

vind. Den långa fasaden är indelad med breda lisener samt blindarkader

kring fönstren; källarvåningen är rusticerad. Systemet utgör ett slags

förenklad fortsättning af stadshusflygelns indelningsmotiv. På gatsidan,

där marken icke är nivellerad, utan höjer sig i en rätt brant backe, har
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Carlbergs förslag till ombyggnad af Ryssgården af den 21 september 1743-

Plan af källarvåningen.

flygelns öfre del knappast en half våning, under det att det nedersta

partiet mot sjön är lika högt som gårdsfasaderna. På gatsidan finnes

för öfrigt hvarken fönster eller dörrar, endast breda lisener och puts-

taflor som indelningsmotiv. Såsom en afslutning af ryssgården nedåt

stranden låg mellan flyglarna ett stort våghus, där icke blott ryssarnas

varor, utan äfven landsbornas viktualier vägdes.

Icke heller detta förslag af den nitiske stadsarkitekten kom till ut-

förande. Det är tydligt nog, att staden öfver hufvud icke ville ikläda

sig några extra utgifter för de ryske köpmännens räkning, och det en-

skilda initiativet saknades. Carlberg får ännu flera gånger bry sin hjärna

med nya lösningar af den kinkiga uppgiften.

År 1749 i augusti har han sålunda föreslagit att till stadshusflyg-

larna foga synnerligen ståtliga ryssgårdsbyggnader, två hela vånin-

gar höga, plus källarvåningen, samt försedda med takbalustrader. Till

dessa ansluta sig vidare ytterligare lägre flyglar, så att byggnaden

sträcker sig ända ned till stranden. De långa, slätputsade sidofasaderna

med stora fönster och takbalustrader, hvilka sänka sig terrassformigt

i tre successiva afsatser mot stranden, få sålunda en viss likhet med norra

21
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slottsfasaden— ett ytterligare vittnesbörd om hvilket starkt inflytande Tes-

sins stora skapelse utöfvade på den samtida arkitekturen i Stockholm. Att

detta ståtliga och synnerligen dryga projekt icke kom till utförande,

kunna vi förstå utan att finna det särskildt bekräftadt i handlingarna.

År 1 757 framträda dessa ritningar på nytt i något förenklad gestalt.

I åtföljande memorial af den 16 augusti skrifver Carlberg bl. a., att han

fördelat den projekterade nybyggnaden i två delar, nämligen de egentliga

ryssgårdsflyglarna (bodarna) samt »wågen med wräkhuset och twänne

contoirer, hwilken byggnads högd sig intet högre sträcker än till im-

porten af de uti Stadshusgården befintliga nedre arcader, derigenom att

icke betaga anseendet af Stadshusets gallerier och dess arcader och bågar».

Själfva ryssbodsflyglarna nå däremot upp till stadshusets andra vånings

list. Invändigt skola i källarvåningen anordnas magasin, vidare salu-

bodar i en mezzanin, som endast sträcker sig under husets halfva bredd,

och 8 stora rum i hvardera flygelns hufvudvåningar. »Men till kåst-

nadens besparing» har arkitekten »funnit onödigt samma byggnad att

beswära med många skiljemurar och en kånstig indelning, emedan den

som antingen hyrer eller eljest innehafwer ett eller annat rum af denna

byggnad får med lätta wäggar själf det indela, som för honom kan

beqwämligast ärfordras »

.

Carlbergs memorial och ritningar inlämnades jämte en skrifvelse

från handelskollegium, i hvilken nödvändigheten af bodarnas utvidgande

samt våghusets ombyggnad kraftigt framhålles, till magistraten i de-

cember månad 1757. Denna gång fördes saken verkligen så långt, att

ritningarna kommo inför kungl. maj: t och blefvo vederbörligen gillade,

sedan äfven öfverintendenten Cronstedt gjort sin påteckning den 1

juli 1758. Men därifrån var ännu ett mycket kännbart steg till själfva

utförandet, och detta steg synes magistraten dröjt med i det längsta.

Det förefaller som om frågan, huruvida staden öfver hufvud hade någon

skyldighet att förse de ryska köpmännen med bodar, nu framkommit

och ytterligare fördröjt verkställigheten af handelskollegiets förslag. Så

inträffade emellertid åter år 1759 en grundlig eldsvåda, som alldeles för-

störde ryssbodarna, och Carlberg fick ännu en gång i uppdrag att upp-

göra ritningar till ryssbodarnas ombyggnad.

Af detta Carlbergs sista memorial, afgifvet den 22 juli 1769, få
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vi bl. a. veta, att, sedan de gamla korsvirkeshusen brunnit, de ryska

handelsmännen begagnade 1 4 stycken bodar i södra stadshusets botten-

våning, »så att häraf ingen brist är vid närvarande tiders handel och

rörelse». För öfrigt framhåller den gamle arkitekten »de mångfaldiga

desseiner», som blifvit utarbetade till ryssgårdens iordningställande: »År

1757, den 22 juni 1743, uti augusti månad 1743, uti november 1757

först på året, hwilcket myckna arbete i stads Architect Contoiret är för-

orsakadt af olika tankesätt och min böjelse at lämpa och tvinga mina

idéer och min förvärfvade kundskap till allas nöje och behag, så wäl wid

Ryssbodarnas indelning, som wid det öfriga till Stadens tjänst och fördel,

då man dessutom år 1753 efter befallning författade en dessein i Architect

Contoiret åfwanpå den projecterade victualievågen til en kyrka för ryska

nationen, hwilken kyrka nu sedermera inrättad är uti Södra Stadshus,

så at i detta ännu intet brustit i öfwerläggningar at befordra den ryska

handelns rörelse.»

Ingen torde heller vilja jäfva Carlbergs påstående, » att intet brustit

i öfverläggningar » — lika litet som i hans nit och intresse— men så

mycket mer hade brustit i vederbörandes förmåga att gå från ord till

handling. De många förslagens och de långa betänkandenas korta slut

blef, att ryssbodarna fingo förfalla i fred, tills de blefvo så skräpiga, att

de måste fullständigt borttagas. När detta verkställdes är svårt att exakt

angifva, emedan ryssgårdsnamnet sedermera öfverflyttats äfven på det

egentliga stadshuset, i hvars flyglar de ryska handelsmännen efter 1759
års brand erhållit bodar. Lundeqvist skrifver emellertid år 1828, att

»de ofvannämnda kojorna äro nu borttagna», och lämnar oss vidare

den värdefulla upplysningen, att »hvad som nu och egentligast kallas

ryssgården är själfva stadshusets gård, rundtomkring hvilken, i stads-

huset, 1 4 magasiner ännu i närvarande tid disponeras för rysk räkning.

Då för det närvarande ej några egentliga ryska köpmän äro bosatta i

Stockholm, så hafva dessa magasiner af ryska consuler blifvit uthyrda

till svenska köpmän». 1

Hvad själfva stadshusets användning och inredning beträffar, så

förblef det under 1700-talet till stor del källarlokal. Carlberg har bl. a.

år 1748 uppsatt ett inventarium på alla de rum, som då voro uthyrda

1 Jfr Lundeqvist, Stockholms stads historia. III. S. 145.
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åt Madame Jöransson, och dessa äro icke färre än 20 stycken på nedre

botten samt två stora salar en trappa upp. Denna öfre våning synes

dock längre fram på 1700-talet tagits i anspråk för södra kämnärsrätten

samt för hall- och manufakturrätten; särskildt den sistnämnda institutionen

behöfde rätt vidlyftiga lokaler för de olika slag af varor, som där skulle

undersökas. Dessutom funnos här, enligt hvad vi redan känna, rysk

kyrka och brandvaktens corps de garde. År 1776 tillkommo ana-

tomisal och navigationsskola. Så har det gått undan för undan: det

stora huset har fått lämna lo-

kaler till de mest skiftande in-

rättningar, såsom krogar, kyr-

kor, fängelser, skolor, utan att

något egentligt gjorts för att

hålla det i skick eller låta dess

arkitektur framstå så prydlig,

som den ursprungligen plane-

rats. Få vi tro Elers, var det

dock en gång ifrågasatt, att

det gamla palatset åter skulle

tagas till heders, nämligen då

drottning Lovisa Ulrika ärnade

Södra stadshusets hufvudvåning. inköpa det till vinterresidens.
Uppmätningsritning af Axel Nyström 1847. planen kom emellertid icke till

utförande: änkedrottningen köpte i stället Fredrikshof, och det gamla

stadshuset gick sålunda miste om den förnämare inredning och iståndsätt-

ning, som det ur arkitekturhistorisk synpunkt så väl varit förtjänt af. Efter

denna tid synes ingen vidare tänkt på att begagna det för något förnämare

ändamål. Stadskrogen förblef nog orubbad under hela 1700-talet; på

1 800-talet torde den åtminstone delvis ersatts med en vinhandel. Södra

flygelns hufvudvåning entresolerades och inreddes till fängelseceller, som

äfven anordnades i en del af midtbyggnaden. I den norra flygeln efter-

träddes den ryska kyrkan af en katolsk kyrka, och i början af 1800-

talet af en småbarnsskola. Midtbyggnadens två öfre våningar

torde delvis varit uthyrda till rådmän och äfven andra privatper-

soner, sedan kämnärsrätten samt hall- och manufakturrätten upphört.
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Dessutom voro här periodvis inrättade navigationsskola, gymnastik-

salar o. dyl.

Att döma af uppmätningsritningar, som öfverintendenten Nyström

utfört år 1847, var emellertid byggnaden då ännu tämligen väl bibe-

hållen. De öppna arkadhallarna och den monumentala trappan voro hvar-

ken tillmurade eller afplankade. Den arkitektoniska effekten af gårds-

sidan mot stranden tedde sig palatslikt öppen och storslagen, synnerli-

gast som hvarken järnvägen eller uppfartsbron afskuro byggnaden från

den fria stranden. Det var måhända då ännu möjligt att få ett intryck

Södra stadshusets fasad mot Götgatan. Uppmätningsritning af Axel Nyström 1847.

af arkitektens ursprungliga afsikt att skapa en monumental fond för

utsikten från redden.

De förändringar, som mest inkräktat på den yttre effekten, genom-

fördes emellertid snart härefter. De bestodo i arkadernas tillmurande i båda

våningarna, loggiabalustradernas borttagande i piano nobile samt trap-

pans delvisa stympande (frånsedt inre förändringar). Då midtbyggnadens

två öfre våningar i slutet af 1870-talet apterades för realläroverket, voro

dessa förändringar redan genomförda. Säkerligen var dock den ståtliga

gården något mindre lik en skräpbod då än nu, det var lättare att till-

godogöra sig arkitektens ursprungliga tankegång. Numera kräfves därtill

en god portion fantasi och förmåga att se förbi allt det bråte— pack-

lådor, presenningar och bleckslagarskrot— som belamrar gården. Gör

man detta, så kan man dock med litet god vilja fortfarande spåra
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här ett klassiskt indelningsschema af samma art som i de romerska pa-

latsgårdarna från slutet af 1500- och början af 1600-talen. Här finnes

den rytmiska massfördelningen i våningar, hvilkas motiv blifva allt lät-

tare ju högre vi stiga: i bottenvåningen mäktiga, rusticerade pelare, i andra

våningen doriska pilastrar, i den tredje våningen de enkla lisenerna så-

som ersättning för joniska pilastrar. Här finnes äfven den klara kon-

trastverkan mellan de öfre våningarnas flerfaldigt upprepade vertikal-

linjer samt bottenvåningens tunga horisontal, som bäres af dessa mas-

siva murpelare och bågar i imiterad rustika. Det hela är gestaltadt en-

Södra stadshusets fasad mot Brunnsbacken. Uppmäthingsritning af Axel Nyström 1847.

ligt det häfdvunna klassiska proportionssystemet. Den goda effekten beror

hufvudsakligen på förhållandet mellan öppningar och murytor, pilastrar

och bågar. Det har säkerligen icke funnits någon gård i Stockholm—
och väl icke heller på någon annan plats i Sverige — som lika troget

som denna återspeglat de romerska cortilernas arkitekturmotiv och ge-

nom sina ovanliga dimensioner och sin ursprungligen öppna, ljusa ka-

raktär utgjort en erinring om den klassiska södern vid Stockholms sluss.

Hvilka principiella invändningar man än må känna sig hågad att fram-

ställa mot ett sådant palats i våra nordliga trakter, så måste dock med-

gifvas, att det såsom arkitekturhistoriskt dokument äger ett ovanligt

intresse. Icke minst ur denna synpunkt måste lifligt beklagas, om den

ärevördiga byggnaden verkligen skall få vika för »trafikhänsyn», såsom

föreslås i det nya förslaget till Söders uppfartsväg. Visserligen kräfver
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stadshusets djupa förfall grundliga reparations- och återställningsarbeten,

men försatt i skick igen, försedt med sådana tornartade flygelafslutnin-

gar, som Tessin tänkte sig — eventuellt med en lägre frontflygel —
skulle det dock kunna blifva en ståtlig festivitetslokal, ett stadshus, så

godt som något annat. Men framför allt skulle ju gården, öppnande

sig mot Stockholms undersköna inlopp, blifva en erinran — redan för

den annalkande — om Mälardrottningens stoltaste konstnärliga tradi-

tioner.

Utom den monumentala gården har byggnaden till det yttre föga

att bjuda af arkitektonisk skönhet. Gatufasaderna äro behandlade helt

enkelt som släta putsytor utan någon som helst indelning. Fönstren

sitta tämligen glest och sakna all omramning, men ursprungligen fun-

nos ju på två af fasaderna kraftiga portaler. Hufvudbyggnaden mot

Götgatan ter sig tämligen trist och tung; ändpartiernas risaliter äro obe-

tydliga, vindsvåningen trycker ned den redan förut låga och tunga bygg-

nadslängan, hvars smutsbruna putston icke bidrager att göra intrycket

gladare. Sandstenssockeln afslutas med en enkel profil, hvilken fort-

sätter såsom våningslist på flyglarna. I följd af markens starka sänk-

ning bildas på flyglarna en fullständig våning nedanför denna list;

sockeln är här reducerad till en helt låg, aftrappad kant utan fönster.

(Sockelfönstren mot Götgatan äro förstorade.) Det enda element, som

åstadkom en viss artikulering i de monotona fasaderna var, som sagdt,

portalerna. Numera kvarstår dock endast den ena, ty den kraftiga port

i puts- och sandstensrustika, som år 1678 uppfördes på flygeln mot

Brunnsbacken och hvilken ännu vid medlet af 1800-talet kvarstod,

har numera fått försvinna. Man frågar sig med förvåning hvarför?

Götgatsportalen, som tillsvidare fått stanna på sin plats, bildas af mäk-

tiga toskanska kolonner, engagerade med pilastrar. Det höga entab-

lementet förkroppas öfver kolonnerna och stödes på midten af trenne

strålformigt ställda stenar. Det hela är ytterst enkelt och kraftfullt, bil-

dadt efter den stränga romerska barockens mönster. En portal med
samma system och liknande former ha vi redan haft tillfälle att iakt-

taga på det Stenbockska palatsets gårdsfasad.

Träda vi in i det gamla stadshuset, så finna vi äfven här rester

af en intressant arkitektur, ehuru i ett tämligen nedslående skick. Den

28 — 123245. Sirén, Gamla Stockholmshus. II. 217



som önskar gå igenom alla våningarna, måste begagna gårdsingången,

ty porten mot Götgatan ligger i det närmaste i nivå med tredje vånin-

gen. Hela källarvåningen består af höga, hvälfda rum, fördelade på

två rader såväl i hufvudbyggnaden som i flyglarna. Den främre källar-

eller bodraden öppnade sig ursprungligen med bågar mot gården, men

dessa äro, som nämndt, numera dels tillmurade, dels försatta med plank.

Rummen bakom dessa öppna bodar ha i alla tider tjänat till varuma-

gasin; de få sin belysning genom portarna.

Trappan börjar med en bred, enkel arm, som leder upp något öfver vå-

ningens halfva höjd. Sedan delar den sig i två armar, som under höga

bågar — med fem trappsteg i husets längdriktning — föra till breda

hvilplan. Från dessa kvadratiska plan leda åter ett par korta armar i

husets tvärriktning till första våningen eller den hvälfda loggians plan.

Detta dubbla, monumentala trappsystem med åtta, parvis motsvariga

afsatser i hvarje våning och däröfver höga krysshvalf samt bågformiga

genombrytningar af alla skiljeväggar har ursprungligen fört genom

hela huset ända upp till vinden. Numera är emellertid trappan i de

båda mellan- (eller hufvud-) våningarna afdelad med brädväggar, d. v. s.

den ena hälften är afskuren, så att trappan här blir enkel i stället för

dubbel. I bottenvåningen och öfversta våningen ha de två armarna

bibehållits. Dessutom äro flertalet af de höga hvalfbågar, som öppnade

pittoreska genomblickar från den ena afsatsen till den andra, tillstängda

med brädväggar, i följd hvaraf äfven de tunga barockbalustraderna af

trä, imiterande sten, synas tämligen omotiverade. Till yttermera

visso har man framför dessa placerat spinkiga ledstänger. Dessa af-

skärande och tillbommande förändringar ha särskildt i grund fördärf-

vat vestibulen åt Götgatan. Här öppnade sig ursprungligen midt

för porten en hög hvalfbåge med balustrad, hvilken lämnade fri utsikt till

det bakomliggande, monumentala trapphuset samt vidare genom detta

till den öppna loggian, utöfver gården och Saltsjön: ett typiskt perspek-

tiv af den art som den romerska barocken med förkärlek sökte fram-

kalla, här förhöjdt genom situationens ovanliga naturliga fördelar. Men

den som i våra dagar träder in genom den monumentala portalen mö-

ter ingalunda någon hänförande utsikt — han får inte ens se ned på

den skrotfyllda gården: all utsikt stänges af en brunmålad trävägg.
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Rummet är skumt och har på ena sidan ett slags estradartad upphöj-

ning, som bildar uppgång till en möbelaffär, hvilken delvis erhållit sin

lokal genom den ena monumentala trapphalfvans igenbommande. Mera

värd har man icke ansett denna storslagna trappanläggning, än att den

kunde offras för att vinna litet mera utrymme åt ett möbelmagasin!

Genom alla afplankningarna ha

dessutom skapats en hel del

dunkla vinklar och vrår, som in-

till senaste tid användtspåettlika

synbart som obeskrifbart sätt.

Stiga vi in i den hvälfda

korridoren en trappa upp, så

befinna vi oss i byggnadens

intressantaste parti. Här var

ju fordom den öppna loggian,

som följde gården på alla tre

sidorna. Såväl utåt som inåt

voro arkaderna öppna, och

de förblefvo öppna i hufvud-

byggnaden ännu inemot medlet

af 1 8oo-talet. Nu äro de, som

sagdt, alla tillmurade: den soli-

ga loggians för hela byggna-

den afgörande effekt är tillin-

tetgjord. Systemet kunna vi

dock fortfarande iakttaga.

Längdbågarna uppbäras af enk-

la, toskanska pilastrar med kraftiga sandstenskapitäl. Mellan dessa

framträda kraftiga lisener, som upptaga breda tvärbågar; sålunda bildas

kvadratiska fält, täckta med krysshvalf. Mot trappan öppna sig tre bå-

gar, och på båda sidorna om denna voro ursprungligen äfven tre öppna

arkader, vettande mot korshvälfda rum. På sidofasaderna fortsattes

samma arkadsystem, ehuru det är sannolikt, att det här vardt tillmuradt

och ersatt med fönster redan på den yngre Tessins tid. Sedermera har

ju också den södra flygeln entresolerats ; den norra har fått bibehålla

Källarvåningen i Södra stadshuset.

Uppmätningsritning af arkitekten Bergström

från 1880-talet.
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sitt gamla, ståtliga indelningssystem mera orubbadt. En annan föränd-

ring, som förtjänar observeras, är, att den midtersta arkadbågen mot

trappan ursprungligen afskilts genom en balustrad på sockel, icke så-

som nu af en mur, hvilken når upp till arkadens halfva höjd. Då kunde

man ju också härifrån se ut genom öppna hvalfbågar ända till Göt-

gatan, och från olika punkter i loggian öppnade sig omväxlingsrika

perspektiviska genomblickar.

Det hela var ljust, öppet och

luftigt med ett stänk af syd-

ländsk solskensstämning. För

oss återstår endast att i fanta-

sien, med stöd af de gamla af-

bildningarna, söka rekonstruera

den soliga loggians effekt. Den

var dock en gång — om ock

i blygsam och förgrofvad form

— ett slags stockholmsk mot-

svarighet till Bramantes och Ra-

faels loggior. Läget mot öster

med hela inloppet där framför

kunde knappast ha varit mera fa-

gert ochfängslande. Mennumera

får allt detta ersättas af smut-

siga, fallfärdiga fönster, af skräp-

högar, bråte ochjärnvägsrök . .

.

Det är själfva anläggningen och proportionssystemet, som här intres-

sera mer än formspråket. Här finnas öfver hufvud inga finare detaljer. Pro-

filerna äro grofva och tunga,mest rätvinkliga; endastdehalfveradesandstens-

kapitälen bilda undantag. Pilasterbaserna ersättas af breda lister ; arkivol-

terna äro släta, utan all profilering. Alla detaljer visa tydligt, att byggnaden

skulle uppföras så billigt och enkelt som möjligt. Men Tessin har lika-

fullt med enklaste medel och största sparsamhet nått storslagen verkan.

De bebodda rummen i denna våning ha naturligtvis restaurerats

och förändrats flera gånger. Hela norra flygeln upptages af en vinhan-

del jämte lagerrum; den södra, entresolerade flygeln af privatbostäder.

Hufvudvåningen i Södra stadshuset.

Uppmätningsritning af arkitekten Bergström från

1880-talet.



Våningen två trappor upp disponeras numera af magistratens sjätte och

sjunde afdelning samt i södra flygeln af Maria och Katarina församlin-

gars uppbördsverk. Den öfversta våningen begagnas afmagistratens tredje

afdelning. I dessa ämbetslokaler ha rummen på senaste tid uppsnyggats

och stora sessionssalar skapats genom sammanslagning af två eller flera

rum. De innehålla egentligen ingenting af speciellt arkitektoniskt intresse.

Det vackraste partiet i våningen två trappor upp liksom i den undre är

korridoren mot gården. Den är dock icke försedd med bågar och hvalf

utan plattäckt, men indelad med breda, förkroppade murpilastrar, öfver

hvilka den profilerade, högataklisten dragés i förkroppningar. Formgifnin-

gen är lika tung och massiv som i nedre våningen, behärskad af samma
kärfhet och sparsamhet, som vi redan tidigare iakttagit.

Södra stadshusets arkitektur var ju från början bestämd af den

gamle Tessin. Han komponerade den stora italienska gården, visser-

ligen kombinerad med en del mindre italienska element, såsom tornen

och den frontonartade ättikan, men i alla fall hufvudsakligen gestaltad

enligt principer, som han knappast kunnat inhämta annat än genom di-

rekt beröring med italiensk arkitektur. Genom detta byggnadsverk har

han beredt vägen för den mera renodlade italienska arkitektur, som

hans son på ett så mästerligt sätt tillämpat i sina monumentala bygg-

nader. Den gamle Tessin använder italienska motiv, men gör knappast

några fullt italienska kompositioner. Den yngre skapar från början till

slut i öfvervägande romersk stil. De förändringar, som han företog på

stadshuset, bidrogo också, enligt hvad vi sett, att ytterligare framhäfva

den italienska stilprägeln. Han förtydligar och utvidgar det, som i fa-

derns förslag ännu var inmängdt med främmande element. Stadshusets

arkitektur, sådan den successivt utvecklade sig, får därför äfven ett sär-

skildt intresse såsom en öfvergångsföreteelse, en sammanbindningslänk

mellan tvenne perioder i den svenska arkitekturhistorien. Hvad själfva

formspråket beträffar, så meddelar det oss icke mycket rörande Tessi-

nernas konstnärliga förebilder och stilsträfvanden. Det är så ytterligt

förenkladt och sparsamt i alla afseenden. Men vill man i den något

torra kärfheten och osmyckade enkelheten se ett svenskt drag, så må det

vara händt. Det må därvid blott icke förgätas, att dessa egenskaper fram-

kallades mera af tvingande ekonomiska skäl än af konstnärlig, fri vilja.
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BILAGOR RÖRANDE SÖDRA STADSHUSET.

(Rådhusarkivet.)

Carl medh Gudz nådhe Sweriges Giöthes och Wendes
Konung och Arf Furste, Stoor Furste till Finnlandh, Hertig

vthi Skåne, Estlandh, Lijftlandh, Carelen.Brehmen, Vehrden,

Stettijn-Pommern, Cassuben och Wenden, Furste tillRugen,

Herre öfwer Ingermanlandh och Wissmar; så och Pfaltz-

grefwe widh Rhein i Beijern, till Gulich, Clewe och Bergen

Hertigh etc.

Wår ynnest och nådige benägenheet medh Gudh Alzmechtigh, Ehuruwähl Troo

undersåthe Borgmestare och Rådh i Stockholm, Wij förr detta hafwe hafft något betencki-

ande, till at låtha byggia upp Beursen på den oorth, som J hafwen giordt dessein uppå;

neml:n uppå den platzen widh Jerntorget, der wågen ståår, uthan ärnadt till att låtha byggia

den samma wijdh een annan beqwemligh oorth och stelle, Lijkwähl emädan såssom J alla-

reeda hafwen lagdt wjdh Jern torget neder een temmligh Summa penningar igenom pålande

och grundens leggiande, samma oorth icke heller der till aldeelis obeqwem ähr, uthan kan

förmedels een godh dessein, där till wähl adapteras; Ty wilie Wij att bem:te platz

der wågen nu ståår, der till aldeeles behållas, medh nådig wilie och befalning, att J till

bemrte Beurses upbyggiande all nödig anstalt giören, så lagandes at den medh det forder-

ligest mötte kunna blijfwa ferdigh, och så myckit giörligit ähr, samma byggningh effter

en wähl formerat dessein fullbordas. Wij notificere eder, iempte här medh det Wij i

desse dagar hafwe beneficerat staden Stockholm medh Nedherlagz frijheet på sallt, wijn,

brennwijn, papper och alla Ryske grofwe wahror, och såssom till samma wahrors deposi-

tion billigt fordrass publiqve Stadzsens huus, både för dee traffiqverandes beqwem-

ligheet, såsom och för Stadzens egen nytta och förbettringh i dess inkomster, men thee

samma ännu intet bygde ähro, uthan kiöpmännen förorsaakas i medier tijdh att bruka priva-

torum huus, Altså will det och wara af nöden, at J deruppå ähren betenkte, så att sådane

huus mötte blijfwa upbygde, men såsom dhet nu i hastigheet af stadzsens medell intet

lärer kunna skee, så hafwe Wij funnit herutinnan ett expedient, nembkn at förunna några

privatis till att byggia och opsettia ett nederlaghzhuus effter een wiss dessein widh Söder-

malms steenbroo, på den sijdan som wetter åth Saltsiöön, medh een sådan förordning, att

samma privati måge fuller byggia nederlagz huuset upp, men lijkwähl intet tilwella heller

anmätha sig hwarken på platzen heller sielfwa byggningen någon egendomb, vthan skole

wara plichtige at cedera staden heela Nederlagz huuset emoth betahlningen, men i medier

tijdh nyttia det såleedes, som thee bäst kunna och gitta. Härigenom förmoode Wij att
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både sielfwe huuset lärer blijfwa igenom sådane medell opbygdt, och intention at befordra

nederlaget thet gemeena bästa till gooda, uthan Stadzsens praeiudice främiat och befordrat,

hwilket eder länder till underdånig effterrättelse ; och Wij befalle eder Gudh Alzmechtig

nådeligen. Stockholm d. ii Martij 1667:

Uppå Högstbem:te H:s Kongl. Maij:tz Wår Elskelige K: herr Sohns så och Aller-

nådigste Konungz och Herres wegnar

HEDEWIG ELEONORA.

Sevedh Bååth G. Ad. Lind Gustaf Otto Stenbock

i Richs drotzens stelle. I R: Mar:ens stelle. R. Amiral.

Magnus Gabriel Gustavus Soop

De la Gardie 1 RiSs Skattmest:s stelle.

S. R. Cansl. /

/ 5. Franc.

Wij Carl medh Gudz Nåde etc. Giöre witterligit, att alldenstundh wåre trogne under-

såthare Borgmästare och Rådh uthj Wår Residents Stadh Stockholm hafwa för någon tijdh

sedan uppå Wår nådige tillåttelsse, uthj södre förstaden uppsättia låtit itt ansenligitt huus,

hwaräst dhe hafwa achtat att inrätta ett Wijn och Öhlskänckerij af fremmande drycker under-

dånigst nu anhållandes, dhet Wij dhem medh några privilegier och frijheeter dher uthinnan

försee, och särdeles till bemelte huuss och Stadzkiällare ett partie wijn åhrligen tullfritt

nådigst förunna wille. Samma dheras underdånige begiäran hafwa Wij medh nåder för-

märkt, och alt dherföre af gunst och nåde, särdeles såssom Wåre Antecessorer widh dheras

Crönings högtijder staden medh några sådane beneficier hafwer ansedt; Wij jämbwäll och

till att betyga emot bem:te Borgmästare och Rådh någon wår nådh och Kongl. wällwillia,

förundt och efterlåtit, som Wij och i krafft af dhetta wårt öpne breef förunnom och effter-

låtom bemrte Borgmästare och Rådh, att fåå till dheras Stadzkiällare på Södre förstaden

tullfrijtt införa åhrligen trättijo åhmor renskt wijn, tijo pijpor spanskt och tiugo ox-

höfden franskt wijn, hwar emot bem:te Borgmästare och Rådh skole wara obligerade att

låta skänka och tappa gode och oförfalskade drycker, och der iämpte noga tillsee att ingen

flärdh uthj bem:te skänkerij brukas och föröfwat warder. Dhet alle som wederböhr sär-

deles Wårt Cammar Collegium och Generall Tullförvaltaren hafwa sigh hörsambligen att

effterrätta. Till yttermehra wisso ähr dhetta medh egen handh underskrifwit, och wårt

Kongl. secret bekräfftat, Datum Wennersborgh d: 1. Martij A:o 1676.

CAROLUS
(l. s.) y

Joel Örnstedt.

Utdrag ur Stockh:s stads ensk. prot. den 6 juni 1678.

Dernäst proponerade Hans Excellrz om nya Banco bygningen wijdh Jerntorget, att

då Hans Excell:z för ii åhr sedan warit här på Rådhuuset blef beslutet, att effter som
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Bancen yrckiade så myckit der uppå, att Magistraten medh bemelte bygningh wille con-

tinuera, så skulle sådant skiee medh Bancens för skått och intet der till emploijeras och

anwändas stadzens medell, som omistelige ähre, uthan låta helldre Banco bygningen så länge

hwijla, och der medh inneholla; Men nu måste Hans Excelhz medh största misshag för-

nimma, huru som Magistraten utan någon föregången communication medh Hans Excelkz

har den 3 Octob. förledit åhr förendrat det dee een gång tilförende med Hans Excelktz

hafwa beslutit, och warit eense om, resolverandes att med Banco bygningen skall conti-

nueras, och grijpit till Stadzens medell, som till andre nödwändigare bygningar och repara-

tioner borde anwändas, såssom till den nya och gambla ladugårdz broon, jemwähl Skeppz-

broon, hwilke liggia för fää foth, och det som mehra är låtit igenom bemelte Bancobyg-

nadt löningarne för dee betiente stutza.

Med bygningen wijdh stadzhuuset på Södermallm haar man och till bättre och läg-

ligare tijdher wähl kunnat innehålla; Hans Excelks har fuller tänckt, att effter den berät-

tellse som man honom haar remonstrerat, intet skulle till bemälte bygningh något stoort reqvi-

reras, men nu haar han sedermehra förnummit contrarium; dett att ett anseenligit, som wijda

öfwergåår förslaget aff stadzens medell, der till anwändt är.

Her Borgmestaren Trotzenfeldt swarade, att som Staden är Banco interesse peningar

skyldigh måste man medh bygningen wijdh Jerntorget continuera.

Her Borgmestaren Lawallée tillijka medh dee andra aff Rådet sade sigh intet kunna

minnas att dee till Banco bygnadens continuation haffwa consenterat, beswärandes sigh huru

som löningarna blifwa dhem förhåldne, så att dee dem eij uthbekomma kunna, eij heller

fåå dee wetta som tillförende wanligit warit, hwad inkomster staden åhrligen haffwer, hwarest

dee taga wägen och huruledes dee bliffwa distribuerade.

Hans Excellrs remonstrerade Magistraten att anbelangande dee bygningar som con-

cernéra publico, så bör sådant intet öfwerläggias och decideras aff någre in privatis, utan

sådant bör förrättas och öffwerläggias af samptl. Borgmestare och Rådh ; doch så laga, att

man alldraförst tillseer hwad och huru stoora medell uti cassan finnes i förråd, då sedan

effter Hans Kongl. Maij:ts och Magistratens der på grundade och giorde förordningh, först

löningarna effter staten böra komma i consideration, der näst Stadzens ordin: och nöd-

wändige bygningar sampt reparationer och om sedan något öfrigt blifwer dee extra ordin:

Stadzens bygnader, och hwad Stadzens räckningar och inkomster wijdkommer som om-

tahlas, så böra dee åhrligen öfwersees uthaf någre aff Magistratens der till förordnade medlem.,

på det att om några observationes finnas skulle, wederböranderne och dem som sådant

anginge, kunde emedan han lefde sigh deröfwer förklara, hälst effter der den samma ige-

nom döden afginge och ingen effterrättellse effter honom om hans handlingar skulle det

då falla mj^ckit swårt för hans arfwingar, som ingen kundskap på sådant fall i saaken hade,

deras föräldrars i ett sådant måhl förde actioner att förklara, hwar om man offta exempel

hafft hafwe.

Utdrag ur räkenskaperna rörande Ryssgården och Södra Stadshuset i stadens hufvud-

böcker (Stockholms Stads arkiv).

RYSSEGÅRDENS BYGGNINGH UPPÅ SÖDRE MALM. 1664.

Stadsens cassa för efterskrefne poster in credito:

Erich Larsson för framfördt tegel uti februari månadt dir smt 10 18

Noch Erich Larsson för framfördt tegeli 9 3
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f

Dagswärcksfollket, som arbetat uti Mars månadt 186 18

d:o d:o d:o d:o April d:o 464 29

d:o d:o d:o d:o Maij d:o 695 28

M:r Didrich Blom, Stenhuggare för stenhuggarearbete 350 —

Uthi Byggnings Materialier 2,317 24

Summa dir smt 5,490 7

(Materialerna utgöras hufvudsakligen af gråsten, bjälkar, murtegel, kalk, spik o. dyl.)

RYSSEGÅRDZ BYGNADT UPPÅ SÖDRE MALMEN. 1665.

Stadzsens cassa för efterskrefne Poster in Creditto daler
-

ore -

Dagswärksfolk som arbetat i Martij månad 119

Grofsmeden Michel Thun för åtskilligt smide 183

Dagswärksfolk som arbetat i Maij månad 87

Uthj Byggningz materialer är till gånnget 3,290 32 g|

Summa dir smt 5,277 5 9|
(Materialer: 5,000 gråsten, 274 tolfter tunna bräder, 73 påhlar, 176 läster kalk, stora

massor af spik, 186,900 murtegel, en del spiror m. m.)

RYSSGÅRDZ BYGGNINGEN UPPÅ SÖDRE MALMEN. 1666.

Stadzens Cassa för effterskreffvene Poster in Credito daler
-

öre -

Dagswärksfolk, som framfört tegel i januari månad 24

Dagz wärckz folch som hafwa nedher rijfwit bodhar i Ryssegårdhenn 6 16

Jacob Göransson för 200 st. Grååsten 4

Till någera dallekarar, som hafwa gräfft under grundhen 223 21 8

(Dagsverksfolkets aflöning varierar mellan 105 och 300 dir per månad.)

Uthj Byggningz materialer ähr till gånngit 1,326 12 8

Summa dir smt 4,833 21 16

(Byggningsmaterialerna: gråsten i stora kvantiteter, 42,625 murtegel, något pålar,

bjälkar, hammarband, spik.)

RYSSEGÅRDZ BYGGNINGEN UPPÅ SÖDRE MALMEN. 1667.

Stadzenns Cassa för efterskrefne poster in Credito daler öre rst

(Dalkarlar för gräfvande, flere poster, inalles ca 2,400 dir kmt.)

För Pumparss förfärdigannde 4
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För Pumpemackare ahrbetet i Ryssegården 16 21 8

Dagswärksfolket uthi Martij månadh 222 2 8

Mester Dirich Bloom för Steenhuggare Arbeethe 221 16 —

För Fängelsett i Ryssegårdenn för Smedzarbete 26 16

Dirich Blom för Steenhuggare-arbete 164

Jörgen Joseph för smedsarbete 45 19

Aff Byggningsskrifuaren Casper Hansson uthj Byggnings Materialer 4)4*3 18 —
Dirich Blom Stenhuggare A:o 1665 för arbetat Stenhuggerij 382 7

Till ett Fängelse som ther oppfördades 29 — —

Summa dir smt 13,413 14 —
(Materialerna utgöras hufvudsakligen af timmerstockar, bräder, spik af flere slag, spärrar,

200,000 murtegel, 13,650 st. hvalfsten, 910 läster kalk, 187 alnr sandsten, 80,000 st.

grååsten.)

RYSZEGÅRDZ HUUSZETTZ BYGGNINGH UPPÅ SÖDREMALM 1668.

Stadzsens Cassa för efterskrefne Poster in Credito. daler öre rst

Anderss Olofsson för Leer och Sandh 533 10 16

Dagswärksfolket i februari månad 22 24

» » martij » 495 16

» » Aprilis » 901 26

Jörgen Joseph för åtskilligt smedsarbete 690 6

Mester Dirich Blom för Steennhuggarr Arbeete 1,560 13 8

Uthj Byggningz Materialer tillgånget 8,669 8 4

Summa dir smt 20,850 23 8

(Materialerna: stora kvantiteter spik, 370 pålar till taklaget, 149 timmerstockar till

spärrar, en del hammarband, bjälkar, mera pålar, murtegel i stora mängder, ca 127,000

tegel, 2,700 taktegel, ekplank, spikar, ställningsbommar, bräder, 8,800 st. gråsten, 1,548

aln. sandsten, 40 alnar utarbetad sandsten, 275 alnar sandsten, spik m. m.)

RYSZEGÅRDZ HUUSZETTZ BYGGNINGH UPPÅ SÖDREMALM. 1669.

Stadzens Cassa för Efterskreefne poster in Credito. daler öre rst

M. Olof Snickare för fensterrammar 233 10

Jörgen Joseph för smedsarbete 213

Hindrich Meyer för en stor trälist kring om huset 233 10

M:r Johann Muurmestare för een grund och Muurss opsättiande 666 21 8

Anders Olsson med interessenter för ler och sandsten hela året 333 10 16

Hanns Biugg i Fracht för blåcksteenn
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Peehr Mårtennssonn i Fracht för trapsteenar 116 19 —
Dagswärksfolket, som arbetat uthi Januari månadt 13 18

» » » » Februari » 24 16

» » » » Aprilis » 218 10

» » » t Maij » 1,296 15

Uthj Byggnings Materialer är tillgånget 9,275 10 if

Summa dir smt 18,347 29 9|

(Materialer: stora kvantiter spik, 255,675 murtegel, 28,000 holländske klinckor, 21,100

glaseret taktegel, mycket bräder, 96,000 murtegel, ett par hundra pålar och bjälkar, 47,500

holländske klinkor, krampor, 50 mattor för fönstren, spik, 18,100 gråsten, fönsterkarmar

och bågar, bräder, ställningsbommar, 379 läster kalk o. s. v.)

RYSZEGÅRDZ HUUSZETTZ BYGGNINGH UPPÅ SÖDREMALM 1670.

Stadzsens Cassa för efterskrefne Poster in Credito

Daniel Glaasmästare för wind Jeerns omstryckiande i Ryssegårdenn 6 24 —
Mr Johan Murmästare för Södra flygeln oppmurande 1,333 10

Balsar Freedrich Måhlare för thet han hafuer omstrucket Ryssegårdzhuuset 266 21 8

Michel Thun för smedsarbete 65 24

Jörgen Joseph för smedsarbete 25 12

M:r Jacob Kopperslagare för thet han hafuer opslaget koppar på rännorne 47 21 8

Oloff Erichssonn Snickare för åtskilligt Snickarearbeete 275 18 16

Dirich Bloms Stenhugares änkia för Stenhuggararbeete 634 13

Jochim Speerlingh för åtskilligt glaassmestare arbeete 8 15 —

Dagswärksfolk som hafwer arbetat uthi Januari månad 4 16

» » » » » Februari » 52 29

» » » » » Aprilis > 103 19

» Maij 373 15

Uthj Byggnings Materialer tillgånget 7,603 4 5^

Summa dir smt 13,560 1 17^

(Materialer: Mycket bräder och spik, 2,300 taktegel, 523 läster kalk, 200,000 mur-

tegel, 989 alnar gålffsten, åtskilligt hvalfsten, 3,200 alnar sandsten, 772 golfsten, ca 400 st.

knappersten, 4,000 klinckor, 150 st. »påhlar till stärkning på flygelen», bjälkar.)

RYSSEGÅRDSHUvSETS BYGGNAD UPPÅ SÖDREMALM 1671.

Stadsens Kassa och Byggningsräckning på härföljande poster

Jöran Joseph för smidiearbete

Mr Johan Persson Murmästare för golf och trappan

Dirichs Bloms änkia för stenhuggararbete

Mr Carll Carove Gipsmakare

34 30

79 5

453 16

172 10
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Mr Jöran Muller Snickare 31 25

Mr Jacob Erichsson Kopparslagare för koppararbete på huset 50 —
Mr Henrich Meyer Snickare för 7 st taakfönster på Stoora huset 90 10

Mr Olof Jönsson glasmästare för han hafwer medh rödfärga anstrukit windh

Järnen i Ryssgårdshuset 9

(Dagswärksfolkets aflöning i mars, april, maj små poster, Juni 370 dir, Juli 492,

Aug. 192, September 119, sedan åter små poster.)

Byggningsmaterialier .:. 3,876 26

Summa: 6,807 12

(Materialer: spik, spärrar, ekplankor, bräder, 8 skeppund takkoppar: 760 dir, 300

knippor näfver, 1,000 taktegel, 94,000 murtegel, 315 läster kalk, 90 tolfter bottenbrä-

der, spik.)

RYSZEGÅRDZ HUUSETZ BYGGNADH PÅ SÖDREMALM 1672.

M:r Heinrich von Eijkenn för giort bläckarbeete på Ryssegårdz huuset 821 8

M:r Heinrich Meyer Snickare för een list under taaketi stooresahlen och annat 171 21 8

(Dagswärksfolk under juni 209 dir, juli 116 dir, Augusti 115 dir, september

41 dir, october 12 dir, öfrige månader intet.)

M:r Johann Peerssonn Muurmestarenn för han hafuer aftaget och åter igen

täckt een Deel af Ryssegårdz Huusstaaket, Och derföre bekommet 66 21 8

M:r Johann Erichssonn muurmestarenn för åtskilliget arbeete han hafuer efter

accord giort och förrättadh A:o 1670 uthj Ryssegårdz huuset och nu der-

före betalt och afrächnad ähr 433 10 16

M:r Abel Schlösser kleensmed för 1671 80 20

M:r Daniel Glaasmästare för giorde Fenster och arbeete i Ryssegårdz huusset

A:o 1670 för 500

M:r Carll Carowe Gipssmackare betalt för 2 wapenn af gipss han giort under

Sahlstaaket i Ryssegårds huusset 87 16 —
Mr Dirich Bloms Stenhuggares änkia för stenhuggararbete 420 —
Mr Hindrich Lang Måhlare för åtskilligt arbete 1671 och 1672 173 10

Uthj Byggnings Materialer ähr tillgånget effter specification i,935 21 4

Summa smt 4,410 3 4

RYSSEGÅRDSHUSETS BYGGIANDE PÅ SÖDREMALM. 1673.

(Dagswärksfolket som arbetat i Januari 1.28 dir, Februari 2.38, Mars 9.1 dir,

April 64.10 dir, Maj 58.31 dir, Juni 22.26 dir, Juli 40.30 dir, Augusti 58.18

Septembr 30.24 dir, Octobr 7.20 dir.)

Mr Johannes Murmästare för giordt arbete 100

Steenhuggare Änkian hustru Maria Blom för Stenhuggararbete 184 —
Mr Lars Jöransson för snickararbete 13 2 29

Aff Byggningsrächningen uthi byggningmaterialier 226 14

Till en Gårdsafplanckning uthi materialier 7 2 l 3

Summa: dir smt 1,017 2 9
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RYSZEGÅRDS HUSZETTZ BYGGNADH UPPÅ SÖDREMALM 1674.

Uthj Byggningz Materialer 3° 1

Summa dir smt 30 1

(Anno 1675 inga utgifter för ryssgården eller stadshuset.)

STADZHUUS BYGGNADENS UPPÅ SÖDER MALM BEKOSTNADH 1676.

STEENHUGGARE ARBETES AFBETAHLNING MED STEENHUGGAREN BROKAMP.

Den 26 Sept. Anders Brokamp bekommit på Rächning för Steenhuggare

arbete 200 —
Den 14 Oct. bekommit sammaledes för Steenhuggarearbete 235 10

433 10

SMEDZ ARBETES AFFBETAHLNINGH.

Den 26 Sept. Jurgin Josep bekommit för allehanda groofsmeds arbete till

Stadshuset 200 —
Den 13 Oct. Sammaledes 100 —

300
SNICKARE ARBETES AFBETAHLNINGH.

Den 23 Aug. för fenstercarmar och dörrar till Södermallms Stadshuus 110

EXTRAORDINARIE BEKOSTNADER.

Den 29 Julij Extrord. omkostnader 2

dito För allehanda träkärell 2

Den 15 Nov. för 30 st. mattor 7 16

11 16

FLYGELLNSS OPMUURANDE.

Den 22 Julij Murmästaren Johan Perss. bekommit på rächning för Flygellnss

oppmurande 166 21 8

539 10 16

MATERIALERS INKIÖP TILL SÖDER MALLMSS STADSHUUSET MED HR RÅDMANNEN TESSIN.

Nembl. Tegeils Inkiöp och dess afbetahlningh

Den 4 Sept. för 1 1000 Tegehl 88

SANDSTEENS INKIÖP.

Den 27 Julij 270 al. Sandsteen ä 93 öre 78 24

KALLCKS INKIÖP.

Den 20 Junij för 23 Lästrr Kallck 61 10 16

Den 21 dito » 13 » » 34 21 8

Den 23 dito » 16 » » 46 21 8

Den 19 Julij » 285 » Åhlands Kallck 95
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BRÄDERS INKIÖP.

Den 9 Sept. 125 Tollfifter Bräder 135 13 8

Den 9 Nov. 50 Tollfft. enckla
| 8 10 16

10 » half botn bräder
f

DIVERSE MATERIALERS INKIÖP.

Den 20 Junij 50 st. Spijror 14 10 16

Den 10 Julij 360 st. Ställningsbomar 9 10 16

31 Aug. 123 st. Åhlandsstockar 29 15 —
26 Sept. 85 st. Biellkar - 63 18 16

5 Oct. 4000 Spijk 9 10 16

24 Oct. 1 Lijna 14 10 6

Summa .... 1365 4 8

STADZHUUS BYGGNADEN UPPÅ SÖDERMALLM.

Till den Norre Flygellnss upmurande, äro effterskrefne

Materialier förbrukade. Nembl.

21 st. Biellkar om 17 al. å 2 Ö:r 22 —
73 st. dito om 16 al 73 —
69 Tollfft. enckla Bräder 69 —
5000 st. Lächtspijk å 2g dir. 1000 11 21 8

3000 st. 5 tum spijk ä 45 dir. 1000 13 16

1 000 st. 7 tum spijk 14 —
14900 Muurtegehl å 93 dir. 1000 1390 21 8

Summa dir smt 161 7 26 16

STADZHUUS BYGGNINGEN PÅ SÖÖR MALLM 1677

som dagswärcks Skrifwaren Per Iohansson emottagit och quitterat hafwer.

6000 Tegehl ä 93 dir 56

STADSHUUS BYGGNINGENS BEKOSTNAD UPPÅ SÖDERMALLM;

15 Feb. H. Borgemästaren Wällb. H. Petter Trottzenfellt lefwereratt 22500

Muurtegel å 8§ dir. 1000, belöper 195

9 Martij Roland Eliesson för lefwererat Blyy effter Rächning 32 16

15 Nov. Steenhuggaren Mest. Anders Brokamp undfått, sedan honom 190

foot Blocksten kortat är, som Sahl. Dirich Bloms änckia warit

skylldigh och Casper Hansson Balancerat för 32 31 8

22 September. Stadsens dagswärkskarlar för 35000 tegehl dhe med pråmar

hafwa fört från Horns tegehlbruk till Slyssen 29 18 16

Summa dir smt 346 2

SÖDER MALLMSS STADZHUUS BEKOSTNADH 1678.

DAGZWÄRCKZ FOLLCKS AFFBETAHLNINGH.
16 April Martij Månads dagzwärks Lengd 94 18 16

17 Maij Aprilis » » » 128 2 8

18 Junij Maij » » » 135 2 16
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STEENHUGGARE ARBETES AFFBETAHLNINGH.

9 Julij Steenhuggaren Mest. Anderss Brokamp för dess giorde arbete effter

Rächningh 213

SMEDZ ARBETES AFFBETAHLNINGH.

25 Junij Groof Smeden Hans Tijhl för arbete efft. dess räch:g 31 21 8

988 12 16

SNICKARE ARBETES AFFBETAHLNINGH.

4 Julij Snickaren Mester Daniell Henssler för dess giorde arbete effter

Rächningh 38

19 Nov. Snickaren Jochim Hellmers effter rächningh 48

MÅHLARE ARBETES AFFBETAHLNINGH.

6 Julij Målarn Balltzar Fredrich oppå rächningh 50

21 Nov. Samme Målare bekommit fyllnaden oppå sin rächning 133 10 16

GIPPS ARBETES AFFBETAHLNINGH.

24 Julij Enn Gippsmakare för något arbete han giort effter rächningh 16 21 8

GLAASS MÄSTARE ARBETES AFFBETAHLNINGH.

25 Junij Glaasmästaren Gerdt Gerdes på Rächning för giordt arbete 50 —
16 Dec. Samme Glaasmästare bekommit fyllnaden aff sin räckningh 77 31

DIVERSE OMKOSTNADER.

4 Junij För Smideslagg, Bläckröör, och Klockesträngar 3 24

16 Dec. För Handgreepar, 2:ne döörars beslagh, Lijhm etc 3 1

ALLEHANDA MATERIALIERS INKÖP TILL SÖÖR MALLMSS STADSHUUSET.

STEENSS JNKIÖP.

11 April Månss Nilsson och Simon Olofsson ifrån Öhland och Kiälla S:n

för 596 al. Gollfsteen 74 16

10 Junij Swen Jönsson i Kiälla Sochn och Öhland för 636 al. Gollffsteen ... 66 8

4 Julij Gustaf Carell för 120 foot gotlands steen 60 —
KALLCKZ JNKIÖP.

30 April Matts Hindersson ifrån Åhland och Jommal Sochn för 24 Läster

Kallck å 3 dir 72 —
7 Maij Erich Mattsson ifrån Dagöö för 10 Läster Liflands Kallck å 4 dir. 13^ 44 5 8

BRÄDERSS UPKIÖP.

28 Maij Hanss Ryttare för 15 Tollffter hallfbotn och eenckla Bräder 30 16 —
11 Julij Oluf Schienck[?] för 13 Tollffter dubbla Bräder 28 5 —
21 Aug. Lars Hansson Korp ifrån Söderhamn för 30 Tollffter Bräder å 1 163 55

BIELLKAR OCH STOCKARSS JNKIÖP.

28 Martij Cammererarn Gustaf Careel för 20 st. Biellkar 26 12

20 Aprilis Hanss Hansson ifrån Äckröö och Åhland för 30 st. Stockar ä 4I Ö:r 4 12

27 Sept. Cammererarn Gustaff Careel för 5 st. Biellckar 6 21
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DIVERSE PERTZEDLERSS JNKIÖP.

28 Aprilis. Hanss Bouens för 1 Risseli 9 10

2 Maij Daniell Larsson för Såar, Embar, Rissell och Såll 3 5

11 Julij Sahl. Iohan lönssons änckia för 569 al. Lärfft som är förbrukat till

Panellningen 59 8

24 dito Borgaren Hanss Iohanss. för 72 al. Lärfft till Pannellningen 7 16

5 Nov. Iern Crämaren Anders Andersson för diverse sorter Spijk 185 —

Muur Mästaren Mest. Iohan Persson bekommit på Rächningh för Flygellnss

oppmurande, till åhr 1670 då med honom är Clarerat wordet 400

2702 12
MATERIALER:

SÖDER MALLMS STADZ HUUSS BEKOSTNADH.

6 Tollfft. I botn Bräder ä i& dir 11 16

37H Tollfft. enckla dito å 13 dir 50 17

53/5 Tollfft Dito å il dir 66 31

48 st. Biellkar 15 al. a i| Ö:r 37 16

13 st. Åhl.s stockar å if Ö:r 1 28

8800 st. Taak Spåån 1000 å 2 dir 17 19

20700 st. Tegehl 1000 å 93 dir 193 6

8 Läst. Kallck ä 2% dir 21 10

8 st. små Klockor å 1 dir 8 —
4 st. Mindre å § dir 2 21

12 st. Biellkar ä 16 al. ä 2g Ö:r 14 -

—

2 st. huggna Sandstenar å z\ dir 3 —
428 7

Summa dir smt 3130 19

SÖDER MALLMS STADZ HUUS BEKOSTNAD 1679.

DAGZWÄRKZ FOLLCKETS AFBETAHLNINGH.

D. 13 Feb:ij Jan:ij Månads Dagzwärks Lengd 1 10 16

D. 13 Sept. Aug:ij Månads Dagzwärks Lengd 171 4 —
491 14 —

SMEDZ ARBETES AFFBETAHLNINGH.

d. 17 Junij Mest. Hans Tijhl bekommit för åthskilligt arbete 12 21

d. 26 Aug. Sammal:s 9 i°

22 —
SNICKARE ARBETES AFBETAHLNINGH.

d. 13 Feb. Mest:r Iochum Hällmer för 3:ne dubbla Lukor till Norr flygelen 13 —
d. 27 Dito Mest. Daniell Heinssler för åthskilligdt arbete 21 21

34 21
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SANDSTEENS HUGNINQ2 AFBETAHLNINGH.

d. 20 Maij Mest. Anders Brokamp för 23 dagar dess geseller hafwa arbetat 18 21 8

d. 4 Febr. Iacob Schullts för 9 st. trapp. och en lijk steen till Trappan... 12 2 16

30 24

SANDSTEENS AFBETAHLNINGH.

d. 3 Maij bonden ifrån Siduby och Frötuna Sochn Erich Persson medh hans

Cammerater för 160 al. Sandgållfsteen 29 8

SPÅHNS AFBETAHLNINGH.

d. 10 Aprill bonden Per lönsson ifrån Rosslagen Rimbo Sochn och Kohlby

med dess Cammerater bekommitt 61 2

BRÄDERS OCH BIELLKARS AFBETAHLNING.

d. 14 Octob. H:r Rådman Bunge för 43 Tållffter Dito 60 5

d. 3 Dec. Claes Smitt för 101 st. biellkar 110 17

KOPPARS AFBETAHLNINGH.

d. 16 Sept. Daniell Forssman 3 <fi? 12 Dito 22 21

DIVERSE OMKOSTNADER.

d. 14 Dito Lars Kinneman efft. befallning och qvittans 20 22

d. 6 Junij Snickaren Mest. Hans Sabell för 6 st. franzyske Sängiar 24 21

ARBETE WIJD SÖDER STADZ GÅRD.

d. 13 Febrrij Jan:ij Månads Dagzwärcks Leng för giordt arbete på ett pri-

vat huus 16 14

WAGNHUUS OCH STALLETS BEKOSTNAD.

d. 7 Julij Junij Månads dagzwärks lengd 69 11

SÖÖR MALLMZ STADZ HUUSETS BEKOSTNAD.

i Tollfft. 3 st. I botn bräder å 2 dir 2 16

9 Tollffter enckla Dito ä 1 dir 17g ör 13 28

1205 4

Till 12 st. Nya bodar som bygde äro wijd Söder Stadshuus

i Ryssegården.

3 Tollff. 5 botn bräder å 2 dir 6

96 Tollfft. 7 st, enckla dito ä 29g ör 152 29

211 15

Summa dir smt 1416 19
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SÖDERMALLMZ STADZ HUUSETTS BEKOSTNADH. 1680.

SPÅNSS UPPKIÖP.

20 Jan. f. 22,400 st. Taakspåån 82 11

BRÄDERS INKIÖP.

28 Junij för 13 Tollfft. enckl. bräder 26

JERNCRÄMAREN ANDERS ANDERSSON.

3 Feb. för allehanda Sorter aff Jern 155 2

DAGZWÄRKZ FOLLCKZ AFFBETAHLNINGH.

24 Feb . , , 12 14

23 Martij 16 21

24 April 16 21

Summa dir smt 376 8

SÖDER MALLMSZ STADZ HUSZ BEKOSTNADH 1681.

SMEDZ ARBETES AFBETAHLNINGH.

d. 1 7 Maij Jurgin Josephs Enckia för åthskiiligdt Smide 46 11

MÅHLARE ARBETES AFBETAHLNINGH.

d. 2 Aug. Baltzar Fredrick effter befallning och qvitt:ce 10

SNICKARE ARBETES AFBETAHLNINGH.

d. 2 Octob. Daniell Heinssler effter befalln. och qvitt:ce 100 —
d. 8 Feb.ij sammaledes 103 10

STEENHUGGARE ARBETES AFBETAHLNINGH.

d. 21 Dec. Steenhuggaren Johan Wollf bekommit effter befallningh och

quittance 64

Summa dir smt 323 22

SÖDERMALLMZ STADZHUSETTS BEKOSTNADH 1682.

19 Sept. fol. 5,331. Enn lijten jern crämare rächningh 4 21 8

26 Sept. fol. 5.332. Snickaren Daniell Heinsslers rächning 10

20 Oct. fol. 5,333 quittance för allehanda jern crämare sorter — 24 8

6 Dec. fol. 5,330 quittance muur mästaren Johan Persson för een rest oppå

söder flygellns opmurande — 21 8

142

Horns tegelbruuks rächningh 316

Byggningsrächningen med Byggningsskrifwaren Petter Traneman (innehållande

div. materialier) 44 21

Summa dir smt 502 21
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STADZHUSZETZ BEKOSTNAD UPPÅ SÖDER MALLM 1683.

SNICKARE ARBETES AFBETAHLNINGH.

8 Junij Snickaren Daniel Henssler effter rächningh För Div:e arbete 83 10

28 Aug.ij Hans Herman Steijerwallts rächning för allehanda Snickare arbete 63 2

12 Dec. Een annan rächningh af Hans Herman Steijerwallt 54 8

Dito Een annan rächningh af Steijerwallt 190 21

MlHLARE ARBETES AFFBETAHLNINGH.

29 Aug.ij Måhlaren Petter Lindhullts rächningh 22 24

4 Dec. Änn Lindhults rächningh 64 10

GIPPSMAKARE ARBETES AFBETAHLNINGH.

6 Nov:s Gipsmakaren Simon Naucleri rächningh 66 21

13 Nov.re För 4 Tunnor Gips 13 10

KOPPARS INKIÖP TILL TAKETS BETÄCKNINGH.

27 Novembre Koppar Slagaren Daniel Frisels rächningh För 2 sk® bläck

koppar 186 21

Dito Daniell Westmans rächningh för 3 sk® 5 16 Koppar Tack bläck 306 13

SMEDZ ARBETES AFBETAHLNINGH.

23 Nov:s Smeden Hans Roorman bekommit 43 10

21 Dec:s Än Hans Roormans rächningh 37 21

13 Novemb:rs Groof Smeden Hans Fijhls rächningh 150 —
18 Dec:s Otto Schröders rächningh för Spiäll 7 10

DAGZWÄRCKZ FOLLCKZ AFFBETAHLNINGH.

14 Junij Maij Månadhs dagzwärcks lengd, Fol. 2,501 269 8 —

Summa dir smt 4,153 1

H. DOCTOR URBAN HIERNERS RÄCHNINGH FÖR DENNA POST.

25 Majt H. Doctor Gerner (sic!) bekommit at upkiöpa Fernissa till Söör-

mallms Stadshuset Fol. 3,526 200

HANDELLSMANNEN CHRISTIAN GEISSLERS RÄCHNINGH FÖR DENNA POST. NEMBL:N.

14 Junij bekommit till Jernplåtars Inkiöp för Söörmallms Stadzhuuset Fol.

3.527 166 21 8

SÖDER MALLMS STADZ HUUSETS BEKOSTNADH. 1684.

19 Junij Fol. 3,661 April månadhs dagzwärcks Lengd 12 17 8

12 Julij Fol. 3,665 Maij månadhs dagzwärcks L 102 12 8
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i68o.

24 Febr:ij för spåhn fol. 1,725 10 14 —
1683.

4 Dec:s Steenhuggaren Brokamps Rächningh fol. 1,726, 1,727 213 10 16

4 Martij Fol. 2,718 befall, och quittence een Räkning för lärefft 62 2 —
18 Dito Een Glaasmästare Rächningh Fol. 1729 5 20 —

291 14 16

Uppbördsman Hindrich Willhelm Pohls för Gipsmakaren Simon Nauclerij 104 5

Horns Tegelbruks rächning (för 2,800 tegel) 26 4

Doctor Urban Gerners (sic!) rächningh (för fernissa) 366 21

Byggningsrächningen med Petter Traneman (för diverse materialer) 353 9

Summa dir smt 2,415 13

INVENTARIUM WIDH SÖÖRMALLMS STADZHUUS 1685.

Debet.

Balance af 1684 Åhrs Book 77 26 8

Credit.

Balance skylldig till Åhr 1686 77 26 8

SÖÖRMALLMS STADZHUUSETS BEKÅSTNADH.

7 April Snickaren Daniell Henslers Rächningh 129 —
9 Julij Järn Crämaren Anders Anderssons Rächningh 300 —
1 Octob. Plåtslagaren Gottfridh Dittenkaufer 65 17

9 Julij Kleensmeden Gabriel Carlssons Rächning 90 —
27 Octob. för Gatuläggningh 16 21

Summa dir smt 601 7

SÖÖR MALLMS STADZHUUSETS BEKOSTNADH 1686.

2 Nov:r Fol. 41 15 Stenhuggaren mest:r Anders Brokamps Rächning 10

SÖÖRMALLMS STADZHUUSETS BEKOSTNADH.

3 Junij Fol. 4,938 Smeden Gabriel Carlssons rächning 76 21 8

10 Maij Glaasmästare Enckian Maria Gerdess rächning Fol. 4,939 210 —
7 Sept. Fol. 4,940 Måhlare Petter Lindhullts rächningh 30 —
23 Septås Kakellungzmakaren Willam Stordels Rächningh Fol. 4,942 20 —
Dito Fol. 4,944 Eeen annan Hans rächningh 23 10 16

Summa dir smt 370

SÖDER MALLMS STADSHUUSETS BEKOSTNADH 1687.

16 Dec. fol. 1,936 Glasmästare Änkian Maria Gerdes rächningh 53 28

Summa dir smt 53 28
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ANDRA OFFENTLIGA BYGGNADER AF
TESSIN I STOCKHOLM.

Stockholms stads offentliga byggnadsverksamhet på 1 660- och

70-talen var ingalunda inskränkt till de två stora arbeten, för hvilka vi

i det föregående hafva redogjort. Den omfattade därjämte åtskilliga

mindre kända byggnader, såsom skola, packhus, gäldstuga, badstuga

och diverse andra liknande praktiska inrättningar, som voro nödvändiga

i det hastigt växande samhället. Dessutom hade staden att tillse, att

fästningsverken höllos i tillbörligt skick, när krigstider hotade, förutom

att den måste bispringa kronan med rätt kännbara bidrag till flottans

och arméns utrustning. Hufvudstaden fick på detta sätt prestera ett visst

vederlag för de särskilda ekonomiska fördelar, som den beviljades af

kungl. maj: t i form af tolag, accis o. dyl.

Det var naturligtvis stadsarkitekten, som skulle planera och leda

alla dessa byggnadsföretag. Han sorterade närmast under »byggnads-

och embetskollegium » , men hans ritningar granskades vanligen af borg-

mästare och råd in pleno, ty det var i denna högsta instans, som be-

slut fattades i byggnadsfrågor likaväl som i tusen andra ting rörande

stadens väl och ve. Magistratens protokoll från denna tid erbjuda rika

och ofta mycket belysande bidrag till Stockholms kulturhistoria, men
materialet är fragmentariskt och därför mödosamt att hopleta.

Då stadsarkitekten dessutom var en synnerligen verksam och prak-

tisk man, som från år 1667 äfven tjänstgjorde såsom rådman, så är det

icke att undra öfver, att hans namn ofta möter oss i stadens handlingar

från 1660- och 70-talen. Tessin omtalas nämligen ingalunda blott då

det är fråga om en eller annan nybyggnad, utan vida oftare i samband

med tomt- eller husgranskningar, när olika parter tvista om sina bygg-
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nadsrättigheter. Han var magistratens sakkunnige expert i alla sådana

spörsmål, hans utlåtande måste inhämtas, innan dom fälldes. Man kunde

möjligen vänta sig, att Jean de la Vallée, som dock under samma tid var

en af stadens borgmästare samt president i byggnads- och embetskolle-

gium, äfven skulle anlitas i fråga om byggnader, tomtgranskningar o. dyl.

men detta var i allmänhet icke förhållandet. Han synes öfver hufvud

med åren allt mer och mer dragit sig från arkitekturen och ägnat sig

åt administrativa göromål.

Det kan icke komma i fråga att här meddela en fullständig histo-

rik öfver allt hvad den gamle Tessin uträttat i stadens tjänst, ty mycket

af detta har knappast något arkitekturhistoriskt intresse, men ett och

annat må dock framdragas ur magistratens protokoll, om icke för annat,

så för att visa hvilken mångsidig och praktisk man denne arkitekt var.

Hans arbetsförmåga var också ovanlig; det är väl knappast mer än en

af de gamla stadsarkitekterna, som i detta afseende har öfverträffat

honom: Johan Eberhard Carlberg, den mest outtröttlige och nitiske

ämbetsman, som beklädt denna post. Carlberg har uppgjort ombygg-

nadsförslag till de flesta af stadens byggnader, men blott en ringa del

af hvad han komponerat på papperet och beskrifvit i långa promemo-

rior har kommit till utförande.

Ett vittnesbörd om Tessins skyldighet att bl. a. öfvervaka den

privata byggnadsverksamheten i staden finna vi i magistratens protokoll

för den 6 juli 1666, där det heter: »Resolverades, att Nicodemus Tessin

skall emottaga alla afritningar på tomter, huus och gårdar i staden och

på malmarne, och förfärdiga hwad af tomteboken ännu kan återståå;

imedlertid skola dessa papper ligga i Byggnings Collegio, och utgifwas

effter handen, som han dem kan betarfwa».

I hvad mån detta beslut kom till verkställighet, må lämnas osagdt;

någon tomtbok med ritningar af Tessin finnes åtminstone numera icke

i behåll. Däremot har rådmannen Anders Torstenson, som tidigare

tjänstgjort såsom stadsingeniör, enligt magistratens protokoll utfört en

tomtbok under åren 1666—68, hvilken fortfarande hör till stadsin-

geniörskontorets värdefullaste historiska dokument. Den omfattar dock

tyvärr endast Norrmalm.

Tessin blef för öfrigt snart så upptagen af allehanda göromål vid
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sidan af sin verksamhet som stadsarkitekt, att både ett och annat, som

man önskat af honom i egenskap af stadens tjänsteman, fick stå efter

för större byggnadsuppdrag från högre ort. Såväl kungl. maj:t och

änkedrottningen som rikets högste herrar anlitade ju honom för alle-

handa byggnadsuppdrag, och då var det nog ofta rätt kinkigt för staden

att göra sina anspråk med större kraft gällande. En synnerligen intres-

sant belysning få dessa förhållanden genom några uttalanden i magi-

stratens protokoll för den 27 mars 1674, då öfverståthållaren framlade

ett förslag till ordnande af stadens byggnadsväsende. I förslaget ingick

bl. a., att en verkmästare, som kunde ha uppsikt öfver arbetsfolket, skulle

tillsättas. »Borgmästaren Hr. Olof Thegner med dhe andre af Rådet

exciperade dheremoot, att dhet icke allenast skulle lända staden till grava-

tion utan och syntes vara onödigt, emädhan en sådan inspection bådhe i

gemen tillhörde Embets Collegio såsom och i synnerhet Rådm. Hr.

Nicodemus Thessin eller Stadsens Architect, hwilken dageligen bör

hafwa upsicht att allt rätt blifwer beställt och förrättat. Men Hans Excell.

remonstrerade huru såsom Rådm. Nicodemus Thessin bådhe medh Kongl.

Maj:tts såwäl som medh Hennes Maj:tts Enkiedrottningens byggningar

dageligen occuperat war, så att han intet kundhe hafwa tijd till en sådan

stadigh upsicht, som werkets angelägenhet fordradhe. Borgmestar

Thegner förmente, att Stadhen intet kundhe eller bordhe lijda någon skada

igenom een annans commoditet. Men såsom detsamma nu intet rättas

kundhe, ty hölt Hans Excell. för oundgängeligit att een werkmästare

förordnas måtte.»

Någon verkmästare för alla stadens byggnader torde dock aldrig

blifvit tillsatt. Man nöjde sig med att tillsätta dugliga »byggnings-

skrifvare» vid de olika större byggnadsföretagen, och till deras uppdrag

hörde äfven att ha uppsikt öfver arbetsfolket, leveranserna och mate-

rialförråden. Stadsarkitekten synes åtminstone på senare år i allmänhet

icke behöft taga befattning med annat än byggnadsritningarna samt med
en viss kontroll af arbetet.

*

SKOLAN.
Af de byggnader för stadens allmänna behof, som Tessin projek-

terat och delvis byggt, må här de viktigaste i största korthet omnämnas.
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Den 28 februari 1668 approberade borgmästare och råd »den

dessein, som Rådman Thessin uppå skolen giordt hafwer».

Härmed kan knappast afses något annat än en ombyggnad af det

gamla huset i »själagården» vid Själagårds- (numera Skärgårds)gatan,

hvilket staden år 1666 hade erhållit i byte af grefve Bengt Horn, som
i stället fick den gamla skoltomten på Gråmunkeholmen. Bytet omtalas

i magistratens protokoll för den 14 september detta år och bekräftas

genom ett kungligt bref. Det Hornska

huset måste troligen ombyggas för att

kunna användas för sitt nya ändamål. Nå-

gon ritning af Tessin till denna byggnad

ha vi dock icke kunnat finna, men väl se-

nare 1700-talsritningar, tillhörande sta-

dens arkiv. Huset bestod af tvenne flyg-

lar: en bredare utmed Skärgårdsgatan och

en något smalare, som sträckte sig inåt

gården. Mot Baggensgatan begränsades

gården af en mur, indragen i ett knä på

midten. Någon prydligare arkitektur visa-

de byggnaden för öfrigt lika litet då som

Ur j. Brolins karta (i 77 1).
nu. Den tre våningar höga fasaden har

21 storskolan. i9 Auktionskammare, åtta fönster mot gatan, grupperade så att
22 Tyska skolan. 13 Kerl. hofapoteket r , .. r» 1 • • i.

20 Gilistugan. Svanen. tyra stycken aro sammanförda i midten

och två placerade på något längre afstånd

åt sidorna. Portalen, som icke stod midt på fasaden, utan i dess ena ända,

var omfattad med en kraftig sandstensprofil samt krönt af en med tunga

voluter stödd inskriftstafla. Troligen få vi tänka oss släta putsramar

kring fönstren. — Huset kvarstår ju ännu till det yttre tämligen oför-

ändradt, endast med tillägg af en hel fjärde våning i stället för vinds-

kuporna. Portalen har förlorat en del af öfverstycket, men är i öfrigt

orörd. Ombyggnaderna och moderniseringarna ha hufvudsakligen gällt

rummen och trapporna. I det inre finner man numera ringa spår af

den ursprungliga anordningen. Stadens storskola stannade emellertid

i detta ålderdomliga hus ända till år 1814, då den åter flyttade till

Riddarholmen. — Snedt emot denna skolbyggnad vid Skärgårdsgatan
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låg den gamla tyska skolan, som dock numera fått vika för ett hus i

senare tysk, närmare bestämdt »berliner»-stil från 1870-talet.

*

PACKHUSET.

Samma år (1668) den 1 7 januari »framwiste Rådmannen Nicodemus

Tessin desseinen, som han hafwer giordt och fattadt öfwer gambla Pack-

husets wed Jerntorget reparerande, hwilken borgmästare och råd wäl be-

hagade, slutande att samma skulle wärk ställig giöras och dertill nödige

materialier förskaffas och inkiöpas».

Det gamla packhuset vid Skeppsbron nedanom Järntorget tillhörde

nämligen staden, enligt hvad vi redan känna från kapitlet rörande riks-

banksbyggnaden. Vi ha skäl att antaga, att det var en mycket enkel

byggnad i tämligen dåligt skick. På 1 690-talet fick den ju lämna rum

för bankens nybyggnad. Då hade man i stället uppfört ett nytt pack-

hus på den större, längre norrut belägna tomten, som allt fortfarande

upptages af tull- och packhuset, och till denna nya byggnad finnes en

ritning i den Tessinska samlingen, hvilken emellertid icke kan vara

uppgjord af den gamle Tessin, men möjligen af hans son. Fasaden

är slätputsad med smala fönsterramar. Öfver den höga bottenvåningen

följer en mezzanin samt dessutom en vindsattika. Invändigt ett enda

stort rum, deladt i två skepp genom en pelarrad. Denna byggnad fick

i sin ordning år 1786 vika för det Palmstedtska tull- och packhuset.

*

GÄLDSTUGAN.
Icke långt ifrån skolhusen i hörnet af Skärgårdsgatan och Persilje-

gränden låg ett annat ålderdomligt stenhus, afsedt äfvenledes för offent-

liga ändamål, ehuru af delvis motsatt art än de, för hvilka skolan

tjänade. Huset kallades ömsom »gillestuga», »gillstuga» och »gällstuga».

Namnen klinga ju tämligen lika, och det förefaller också som om de

i det allmänna medvetandet småningom sammansmält. Byggnaden

synes till en början hufvudsakligen användts som gillestuga, eller på
modernare språk: stadshotell och källare. Här inlogerades resande på

stadens bekostnad, förnämare gesandter och diplomater ha haft kvarter
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här, men så småningom torde stället blifvit ett väl omtyckt tillhåll för

komedianter, soldater o. a. löst folk. I magistratens protokoll från 1660-

talet finner man klagomål öfver oregerliga uppträden i gillestugan.

Så småningom synes emellertid en del af huset börjat användas

till gäld- eller gällstuga — en måhända nog så nödvändig komplette-

ring till festlokalen. Huruvida kombinationen af krog och gäldstuga

i samma byggnad var afsiktlig eller tillfällig, må lämnas åt framtida

forskare att afgöra; den tyckes emellertid i längden visat sig mindre

/^ (^P^ t

ändamålsenlig. Den
-5 ^^^^yX^Zf/^^^zw^(Ic^^ÄäJ egentliga gillestugan

förlorade allt mer och

mer sin betydelse ; det

förefaller som om
stadens värdshusrö-

relse koncentrerats på

rådhuskällaren och

Södra Stadshuset, se-

dan det väl blef fär-

digt. Gillestugan

vardt, trots det sme-

kande namnet, helt

enkelt arrestrum.

Huset hade tro-

ligen stått där sedan mycket långt tillbaka, ty år 1678 var det så för-

fallet, att magistraten den 8 mars fann sig föranlåten att låta rifva » den

yttersta wäggen af den gambla muren på gillstugan » . Tessin fick då i

uppdrag att författa ritning till ombyggnad af denna mycket nödvändiga

inrättning. Originaldokumentet finnes också i behåll, och vi se däraf,

att den nya »gillstugan» planerades tämligen rymlig.

Byggnaden har 1 2 fönsteraxlar på fasaden, är tre våningar hög (af

hvilka dock tvenne våningar icke ha full höjd) och krönes dessutom

af en vindsattika. Murarna äro slätputsade, fönstren omfattas med

tunna lister. De enda något prydligare partierna äro rundbågsporta-

lerna på fasadens båda ändar. En kraftig hjärtmur delar byggnaden

på tvären i två partier, hvilket tyder på att man hade för afsikt att
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uppföra den i olika perioder, möjligen äfven att delvis begagna sig

af någon äldre kvarstående byggnad. Tessins ritning blef enligt på-

teckning godkänd af magistraten den 19 april 1678, men först den 3

maj förekommer ärendet i protokollen rörande stadens enskilda ären-

den. Där heter det:

»Resolverades, att wijd den gamble gillstugun skall uppdragas den

eena muhren effter Rådmannens Hr. Thessins giorde dessein in till dess

staden kommer till bättre

medell ; och blef bemälte

Rådman detta ehrende re-

commenderadt att låta

förrätta».

Arbetena började

också genast, ty enligt

stadens hufvudbok för

nämnda år inköptes åt-

skilligt byggnadsmateri-

al, såsom tegel, kalk, sand-

sten o. s. v., och dags-

verkena äro icke så få.

Kostnaderna stego detta

år till 1,465 dir smt. Föl-

jande år fortsattes emel-

lertid med ännu större

kraft. Omkostnaderna för dagsverken, material, stenhuggare, snickare

m. fl. handtverkare belöpa sig till 2,375 dir smt. Nästa år lägges taket

åtminstone på en del af huset. Kostnaderna stiga då endast till 686

dir smt. Därmed synas arbetena på gäldstugan tillsvidare afstannat.

Man hade synbarligen inskränkt sig till en reparation af det gamla

huset, men detta var långt ifrån tillräckligt. Frågan om dess om-

byggnad och utvidgande framträder flere gånger på nytt under 1680-

och 90-talen men, efter hvad det vill synas, med tämligen klent resul-

tat. Den 12 juli 1684 skrifver öfverståthållaren till embets- och bygg-

nadskollegium angående » gillstuguns » reparation. Dess värre är dock

brefvet förkommet jämte kollegiets öfriga handlingar från detta år, vi
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få sålunda inga närmare underrättelser om gäldstugans dåvarande be-

skaffenhet. Den belyses emellertid så mycket bättre af ett senare bref

(den 29 november 1694) från öfverståthållaren C. Gyllenstierna till

konungen. Brefvet utgör svar på en befallning att söka finna bättre rum

för » dem som härtills för skuldfordringar uti gillestugan suttit inmahnte

och för deras myckenheet skull tämmel. trångt och obeqwämt warit

logerade, på det slika fattiga och beträngda personer icke måge här-

efter, som de klagat, både till kropsens hälsa och wanskiötsell, och till

deras själs tröst i mangell af Guds ords predikande lida någon afsak-

nadt, utan igenom Eders Kongl. Maj:ts konungsliga och milda försorgh

uti bägge delarne blifwa hulpne och hugnade >. Öfverståthållaren före-

slår, att rum skola upplåtas för detta ändamål i stadens barnhus, »uti

hwilka de icke allenast kunna hafwa mycket större utrymme än härtills

uppå gillestugan utan och tillika få nyttja den prästmannens predik-

ningar, som därsammastädes antagas skall, och hos honom när de

åstunda bruka sina salighetsmedel».

Förslaget torde dock icke ha tilltalat kungl. maj:t, ty det blef

aldrig genomfördt. Och lika litet kom Tessins stora ombyggnadsprojekt

till utförande. Af 1 700-talsritningar, som finnas bevarade i stadens

arkiv, framgår, att gäldstugan förblef en mycket oansenlig och trång

byggnad med endast tre fönster mot gatan. På 1700-talet var den

emellertid sammanbyggd med ett större femvåningshus, som tjänade

till auktionskammare. Möjligen hade stadshotellet ursprungligen haft

sina lokaler här(?). Tessins projekt gick tydligen ut på en enhetlig om-

byggnad af båda dessa hus. Trots trångboddheten fick emellertid gäld-

stugan stanna kvar i det gamla huset vid Persiljegränden ända till år

1782, då det mera bekanta »bysis» vid Hornsgatan 74 inreddes. Den

gamla gillestugubyggnaden är numera ersatt af en hyreskasern från

1 800-talet.

SKANSEN.
Ett byggnadsverk af helt annat slag än dessa hus till stadens nöd-

torft och bekvämlighet var Grinda skans utanför Södertull. Äfven denna

ombyggdes efter Tessins ritning och under hans ledning. Han var näm-

ligen icke alldeles oerfaren som fästningsbyggare: vid Borgholm hade
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han ombyggt en del af bastionerna, och i sina yngre dagar hade han

troligen i främsta rummet sysslat med fortifikatoriska uppgifter. Det

var ju i egenskap af topograf och fortifikationsingeniör som han år

1639 antogs i rikets tjänst.

Enligt hvad som framgår af magistratens protokoll hade Tessin

uppgjort fullständigt förslag till skansens iståndsättande. Saken före-

kommer flere gånger under år 1677. Enligt Tessins kostnadsförslag,

som inlämnades den 11 maj, skola arbetena stiga till 5,000 dir smt,

men i följd af materialbrist (kalk och trävirke) samt en viss motspän-

stighet hos murmästarna, som helt enkelt kommenderas till skansen från

sina ordinarie arbeten, framskred »defensionsverket» långsammare än

önskligt var. För att råda bot härpå resolverades den 7 september, » att

twenne Rådhmän skola hwar dagh sigh infinna widh Defensionswärken

och hafwa inspection att medh arbetet dersammastädes eij långsampt

tillgår, gifwandes wederbörande, ehnär något fehlar, genast tillkienna

så att werket, som inthet tåhl något drögsmåhl, eij måtte studsa».

För öfrigt kunna vi knappast förvåna oss öfver att arbetet gick med
snigelfart, då vi få höra (genom de inspekterande rådmännen) »att 40

personer ähre om en steen innan the thensamma bringa till den orth

och ställe, hwarest man steenen behöfwer». För att afhjälpa detta täm-

ligen opraktiska forslingssätt fick rådman Joel Hörner i uppdrag att an-

skaffa en pråm samt tvänne björnar, »hwarmed steenen kan till Skant-

zen utur pråmen föras». Genom flere andra beslut under samma år

sörjdes för material och arbetskrafter till skansbygget, men det måtte

i alla fall icke gått tillräckligt raskt framåt med det dryga arbetet, ty

vid början af följande år kommer en påminnelse från högsta ort.

Den 28 mars 1678 meddelade öfverståthållaren borgmästare och

råd, att han mottagit konungens befallning från Halmstad, att Stock-

holms försvarsverk skulle fortast möjligt sättas i skick. Allvarliga krigs-

tider voro för handen ; man måste vara beredd på allt. Med anledning

häraf >öfwerlade hans excell. och magistraten om dhet som nu först

nödwändigt widh Defensionswerket af Grinds Skantz bör giöras ferdigt,

och uppå den remonstration, som Rådmannen Hr. Thessin giorde, resol-

werades, att effter den dessein och afritningh, som Rådmannen om thet

werk af Grinds Skantz på söder sijdan här wijdh staden har författadt
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och af Hans Kongl. Maj:tt nådigst approberadt ähr, skall den neder-

fallne bastionsmuhren, som witter åth Mälaren, wijd bemelte Skantz upp-

byggias och bohlwerket borttagas, sammaledes skall och tornet upp-

muras, som kommer emellan graffwarne, och contra scharpen i berörde

Skantz jemwähl nu begynnas att giöra i förråd Spanske Ryttare».

Vi känna på grund af andra samtida meddelanden, att dessa ar-

beten bedrefvos med synnerlig energi. Allt annat byggnadsarbete i

staden fick under detta år stå tillbaka för skansens uppförande. Här

användes bl. a. murare, som varit engagerade för privatbyggen, men
nu i följd af kunglig befallning måste bryta sina öfverenskommelser.

Borgmästare och råd göra också ibland små utflykter till skansen för

att se, huru arbetet lider.

. Vid ett sådant tillfälle hade Tessin framfört klagomål mot kam-

reraren vid skansbyggnaden, Kasper Hansson, som icke fullgjorde sina

åligganden på det sätt rådmannen önskade. »Rådmannen beswärade sig

däröfwer, att när han kommer till Skantzen och skall låta aftala det

som först bör giöras, går camreraren därifrån och will intet låta wijsa

sigh dhet som förrättas skall. Camreraren swarade, att Rådmannen upp-

tecknar Byggmästaren Swen det som giöras skall och han får det intet

wetta. Rådmannen uthlät sigh der emoth, att han måste wijsa Swen

det arbete, som först giöras böhr, emedan camreraren håller sigh alltid

undan, så snart han förnimmer att Rådmannen skall komma dijth uth.»

Kamreraren fick med anledning häraf en sträng uppmaning att för-

hålla sig så att inga vidare klagomål skulle framställas. Det hjälpte

emellertid icke. Ett par månader senare omtalar Tessin, att kam-

reraren icke fullgjorde sina åligganden såsom han borde och dessutom

att han yttrat sig vanhedrande om rådmannen och sökt rätta hans order.

Magistraten miste då tålamodet. Kamreraren afsattes med detsamma,

och en annan person utsågs i hans ställe att hafva vård om material och

arbetsfolk vid skansbyggnaden.

Rådman Tessin var öfver hufvud inte den, som gaf efter eller tillät

underordnade att tumma på sin värdighet och sin förmåga. Magistra-

tens protokoll omförmäla flere fall, då han drar sin sak inför rådstu-

rätten för att vinna upprättelse på motpartens bekostnad. Detta var

troligen äfven så mycket lättare för honom på grund af hans ställning
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som högt aktad rådman. Till belysande af detta må ytterligare omta-

las en liten episod, hvilken inträffade i samband med arbeten, som

Tessin hade att utföra vid Slussen. Äfven den föll inom stadsarki-

tektens verksamhetsgebit!

Den 22 maj 1663 inkom stadsarkitekten Nicodemus Tessin inför

rätten tillika med slussvakten Adrian, »beswärandes sigh högeligen, att

benv.te Schlussewachtare hade skiehlt honom för en skielm och öfwer-

fallet honom med andra slijka grofwa och elaka skiehlsordh, begiäran-

des, att saken måtte tagas i betenkiande och Adrian behörigen plichta »

.

»Adrian swarade honom inför Rätten stårskeligen, säjandes han må
siellf weeta hwad han är, stod nästan till orden och sadhe, han håller

honom ännu derföre, leggiandes dertill, att han hade mera wett i sitt

finger än Tessin i sin hela kropp.»

»Resolwerades, att Adrian skall för uthgiutna skiehlsord på Nico-

demus Tessin efter lagh böta 1 2 mark, men derföre att sådana ord äro

fällde på Thessin, då han aff Borgmästare och Rådh utskickat war; jem-

well, att han uthi samma oförnuft inför Borgmästare och Rådh conti-

nuerat, skrytandes uthi sine egna finger wara mera wett än uthi Thes-

sins hela kropp: skulle han bötha 20 dir kmt till dhe fattiga.»

GAMLA MYNTHUSET.
Mynthuset, till hvilket Tessin äfven författat ritningar, uppfördes

visserligen icke för stadens räkning eller med dess medel utan för kungl.

maj:t, men det ansluter sig dock till de öfriga offentliga stockholms-

byggnaderna från denna tid och bör därför här i korthet beröras. Myn-

tet hade hittills haft sina lokaler i en gammal byggnad på Helgeands-

holmen, men då konung Karl XI år 1673 beslöt att låta utvidga det

kungliga stallet, måste såväl mynthuset som (senare) det Flemingska

huset vika. Den nya stallbyggnaden uppfördes naturligtvis äfven

efter ritningar af kungl. arkitekten Nicodemus Tessin, men rörande dess

utseende sakna vi närmare underrättelser. Byggnaden brann nämligen

1696 — då bl. a. 20 hästar och fyra stallknektar förolyckades — och

ersattes då af en betydligt större och mera palatslik stallbyggnad efter

ritningar af den yngre Tessin.
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Konungens befallning rörande myntets flyttning från Helgeands-

holmen meddelades kammarkollegium i en skrifvelse af den 27 decem-

ber 1673, och redan i januari följande år har kammarkollegium afslutat

köp af tvenne tomter vid Norrström, helt nära den gamla Norreport,

belägna mellan stranden, Smedjegatan (Västerlånggatans förlängning)

och Riddaregatan (Myntgatan), som dock då ännu icke gick fram till

nuvarande Mynttorget. Af dessa tomter tillhörde den ena Johan Adler

Salvius' arfvingar och den andra fru Ebba Leijonhufvuds arfvingar.

Rörande de närmare omständigheterna vid köpet hänvisas till arkivarien

S. Berghs utredningar om kanslihustomten. 1

Sedan tomterna väl voro inköpta och konungen troligen ansåg

sig fri att använda platsen på Helgeandsholmen, dröjde det emellertid

flere år, innan man på allvar tog itu med mynthusets uppförande. Till

en början fortsattes genom stadens försorg Myntgatan fram till vändplatsen

vidNorrström, hvartill en del afde inköpta tomterna måste tagas i anspråk,

trots att de ägdes af kronan. Efter åtskillig brefväxling mellan kammar-

kollegium och banken, som skulle skaffa medel till bygget, synes man
år 1678 kommit så långt, att arkitekten anmodades göra en ritning och

en del grundgräfningsarbeten företogos. En rätt god föreställning om
byggnadsfrågans ogynnsamma läge och de ekonomiska svårigheter, som

länge hämmat dess lösning lämnar myntmästaren Daniel Faxells skrif-

velse till bankofullmäktige, daterad i juni 1678.

Han framhåller, att den summan, som han enligt kammarkollegiums

befallning » uppnegotierat till myntbyggnaden, helt och hållet åtgått till

materialer», och »för desse svåra tiders skull» ser han ingen möjlighet

att erhålla vidare medel genom kammarkollegium. Därför anhålles i

djupaste ödmjukhet, att bankofullmäktige ville »försträkia medell, så

mycket som effter handen kan betarfwas till den nya Myntebyggningens

wijdare fortsättiande emot wahnligt interesse» .... »Jämpte detta be-

giärer jag och ödmjukeligast, att Rådmannen Hr. Nicodemij Tessin,

som hahr fattat dessein öf:r be:te Myntebyggning, måtte blifwa befalter,

att lefwerera den ifrån sigh, såsom och förmanter, att hafwa noga in-

spection uppå byggningen, att den blifwer fullkombnat effter be:te

dessein »

.

1
Jfr Utredning rörande statens mark och tomter i Stockholm II, sid. 82—88.
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Bankofullmäktige funno också saken alltför viktig för att längre

kunna uppskjutas. Den 17 september skrifva de till kammarkollegium,

att de 2,000 dir smt, som nu närmast behöfvas till myntbyggnadens

fortsättande, med det första skola utbetalas. I samma bref tillägga de

en liten passus, som synes ge vid handen, att arkitekten hittills sväfvat

i okunnighet, om han skulle få någon ersättning för sitt arbete eller ej

— möjligen ett skäl till att han visat sig mindre villig att lämna rit-

ningarna ifrån sig. Det heter i brefvet: »Och effter det Architecten

Nicodemus Tessin måste och dermedh bruukas, så hemställes . . . om
icke Eders Excell. och Kungl. Cammar Coll. skulle finna godt här hoos

att gratificera honom med någon erkänsla och sig däröfwer nu jemte

detta förklara til att så mycket mera animera honom i sin flith medh

samma byggnads fortdrifwandhe»

.

Efter all sannolikhet följde också kammarkollegium bankofullmäk-

tiges anvisning i fråga om Tessin, ty något annat sätt att få fram rit-

ningarna fanns väl knappast. Af dessa ritningar äga vi dessvärre nu-

mera endast fasadskissen i behåll. Den visar ett enkelt tvåvåningshus

med tre fönsteraxlar. Fönstren äro insatta i fält, som omfattas med
putsramar; i nedre våningen äro de dessutom försedda med raka gesims-

krön. Portalen är rundbågig samt omfattad med en dubbel dorisk pilas-

terställning. Taket är tämligen lågt med raka fall. Denna fasad bil-

dade husets afslutning mot Mynttorget, det smalaste partiet; härifrån

utgingo sidofasaderna i sneda vinklar långs Myntgatan och stranden.

Vid husets ombyggnad på 1780-talet afskars något af det framsprin-

gande nordöstra hörnet, hvarigenom den senare fasaden blifvit litet bre-

dare. Sidofasaderna hade troligen på Tessins förslag ungefär samma
släta utseende som nu, endast med den skillnad, att huset var något

lägre. Gården hade väl äfven samma form. Man använde sig förmodligen

af den gamla grunden, då byggnaden gjordes om på 1700-talet.

Några få dokumentariska uppgifter rörande det Tessinska bygg-

nadsverket, torde här icke sakna intresse. Ehuru husets arkitektur var

synnerligen enkel, kräfdes i det närmaste tvenne decennier för dess full-

bordan. I slutet af år 1678 verkställdes på bankofullmäktiges begäran

en besiktning af byggnadsplatsen samt af de inköpta materialierna. Af

besiktningsinstrumentet, som, undertecknadt af Tessin jämte ett par
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andra personer, inlämnades såväl till bankofullmäktige som till kam-

markollegium, framgår, att man då (i december månad) endast före-

tagit något gräfning för grunden samt inköpt en del sten, bjälkar,

hammarband och byggnadsverktyg. — Arbetets vidare gång kan

följas i myntets byggnadsräkenskaper (i Kammararkivet), men det er-

bjuder på det stora hela taget föga af kulturhistoriskt intresse.

År 1680 fortsattes ännu med gräfning och pålning för grunden.

Därjämte inköpas sandsten, tegel, kalk och annat, som tyder på att

murningsarbetet förberedes. Slutsumma för året: 12,000 dir smt.

Under senare hälften af år 1681 börjar det egentliga byggnadsarbetet.

1682, 83 och 84 fortgår det med största ifver: slutsummorna för dessa

år äro 1,786 dir smt; 19,850 dir smt och 11,624 dir smt. Bland

handtverkarna påträffa vi våra gamla bekanta från banko- och stadshus-

byggena, såsom stenhuggaren Anders Brokamp, grofsmederna Hans Möl-

ler och Daniel Meusel, finsmeden Abraham Schultz, snickaren Herman

Styrwalt, glasmästaren Gerdt Gerdes m. fl. Det är tydligt, att urvalet

bland skickliga fackarbetare icke var synnerligt stort då för tiden i Stock-

holm. Samma mästare och leverantörer återkomma vid alla de större

byggena på 1670- och 80-talen.

Snart synas emellertid kännbara svårigheter att anskaffa nödigt

byggnadskapital åter uppstått, ty under åren 1685—92 fortskrida arbetena

egentligen blott med half maskin. Utgifterna per år öfverstiga i allmänhet

icke 5,000 dir smt; 1689 och 1690 användes dock något mera.

En bidragande orsak till att det gick så långsamt med bygg-

naden får väl äfven sökas däri, att långt innan man hunnit få huset

under tak, murarna började remna. Grunden var tydligen myc-

ket vattensjuk: man fick flera gånger lappa och plåstra på nyss

uppförda partier. Härom meddelas bl. a. i kammarkollegii protokoll

för den 1 5 april 1 689, att kammarherre Tessin förklarat » orsaken till

det at det eena huuset rämbnar wara, at huuset är så ojemt och plåck-

wist opfördt, at som det står på påålar, så sätter sig huset, och som

det befaltes at med byggningen skulle continuera på detta sättet, har jag

till min befrielse tagit Cammar Collegii resolution; ty när det pålas brede-

wid huuset, som således sätter sig, och kan det icke nu annorlunda

remedieras än att klistringen skeer efter handen som huset rämpnar. »
—
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Tessin ombads att taga huset i närmare ögnasikte, så att icke någon

vidare skada skulle ske, samt att till bygget antaga en skicklig mur-

mästare, »som bäst bereder materialerne och är lindrig i priset». Dess-

utom begärdes Tessins »calculation på hvad byggningen kan sig betyga»

.

Ännu fyra år härefter var huset icke under tak. Den 5 september

1693 inkallas nämligen inför kammarkollegium myntmästaren Anders

Strömer och förehålles honom, »att uthi Mynthuset stort kapital nedlagt

är och det ännu icke tillfyllest täckt, kunnandes det gambla taaket, hwil-

ket är torrt som fnyske, lätteligen itändas och stor skada förorsaka». —
Först ett par år senare synes den nya Myntbyggnaden varit i hufvud-

sak fullbordad, men den var dock icke säkrare uppförd än att man

vid slutet af 1 700-talet åter fann sig nödsakad att taga ned det hela

och börja ett nytt hus.

Ritningarna till det nya mynthuset utarbetades af arkitekten Olof

Tempelman under ledning af öfverintendenten C. F. Adelcrantz. Pla-

nerna äro godkända af Gustaf III år 1783, men den massiva tempel-

fasaden först ett år senare (Öfverintendentsämbetets arkiv). Märkvärdigt

nog valdes denna förkrossande tunga fasad, trots att ett något blygsam-

mare, med byggnadens öfriga arkitektur bättre harmonierande förslag

äfven förelåg. Det visar helt enkelt en slätputsad mur med en kraftig

rustikaportal, krönt af Gustaf IILs medaljongporträtt. Enligt Elers

uppfördes dock icke kolonnportiken förrän 1790, då mynthuset genom-

gick »en stor reparation, som genom myntinspector Karströms vaksamma

tillsyn skyndesamt verkställdes. Fasaden åt Norrbro fick då fyra colos-

salpelare, som ehuru de kunnat gifva en fin kännare i byggningskonsten

anledning att fråga: pelare hvad gören I här?, likväl torde vittna om
en genom K:s resor uppväckt smak för italienska byggningssättet. » Iakt-

tagelsen är särskildt värd att uppmärksammas; ty den förändring, som

förslaget till mynthusets fasad fick genomgå år 1784, utgör ett välta-

ligt vittnesbörd om att konungens italienska resa bildade epok i sma-

kens historia i Sverige.

RÅDHUSFÖRSLAGEN.
Den mest betydande byggnad, som Nicodemus Tessin d. ä. förbe-

redt för Stockholms stad, kom dessvärre aldrig till utförande. Det var



rådhuset. Stockholm ägde ju vid midten af 1600-talet en gammal råd-

stuga vid Stortorget, hvilkens äldre partier väl räknade ett par hundra

år. Något prydligare utseende hade den icke, men verkade troligen rätt

pittoresk med sina många utsprång, sina oregelbundna tak och fasader.

Huset bestod nämligen af två eller tre byggnader af olika ålder och

karaktär; någon enhetlig fasadlinie fanns icke och lika litet en samman-

bindande, rak takfot. Det värsta var dock, att den gamla bygg-

naden icke längre ville hålla vare sig mot köld eller väta, för att icke

tala om eldfaran i trånga trappor och loft. Man sökte hjälpa sig så

godt man kunde med reparationer, som företogos tidt och ofta särskildt

under förra delen af 1600-talet, 1 men slutligen blef det tydligt, att det

enda verkliga botemedlet mot trångboddheten och alla de andra prak-

tiska olägenheterna var en total nybyggnad af rådhuset. Vi kunna

icke förvåna oss öfver att planer på en sådan framträdde under 1 660-

talet: detta mest byggnadskraftiga decennium i Sveriges historia.

Hvarken förr eller senare torde samtidigt så många monumentalbygg-

nader, såväl i hufvudstaden som på landet, stått under arbete (eller pla-

nerats) som just på 1 660-talet. Och för flertalet af dessa var Nicodemus

Tessin d. ä. den konstnärlige upphofsmannen.

Det måste lifligt beklagas, att magistratens protokoll för »enskilte

ärenden» under 1660-talet icke finnas i behåll, ty här hade vi säker-

ligen fått närmare upplysningar rörande planerna till nytt rådhus; i

saknad af sådana, äro vi till stor del hänvisade till förmodanden rö-

rande sakens början. Emellertid är det tydligt, att frågan om rådhusets

nybyggnad varit på tal omkring medlet af 1660-talet, ty den 25 februari

år 1667 skrifver kungl. kammarkollegium till de tomtägare, som voro

grannar till det dåvarande rådhuset, grefvarna Gabriel Bengtson Oxen-

stierna och Johan Gabriel Stenbock, att kungl. maj:t i nåder resolverat,

»till så mycket bettre uthseende ifrån slottet sampt till Stadsens sirat

och prydnad, . . . påleggia Magistraten her i Stadhen att dhe ett

nytt Rådhuus skulle byggia och såsom effter dhen dessein, som där-

till ähr affattad, åthskillige huus omkring dhet gamble Rådhuuset böör

och måste nödvändigt dher till blifwa employerade förän platsen kan

1
Jfr F. U. Wrangels innehållsrika »Anteckningar om Stockholms äldsta Rådhus», publi-

cerade i S:t Eriks årsbok 1903 och omtryckta i »Stockholmiana».
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95- Nic. Tessin d. ä.: Planritning af Stortorget med nytt rådhus intecknadt i

KVARTERET CeRES. 94 95 NATIONALMUSEUM.





Nic. Tessin d. ä.: Fasadritning till nytt rådhus. Nationalmuseum.





få dhen widd och uthseende, som dher wid fordras; altså och emedan

högstbem:te Hans Kongl. Ma:t nådigst ähr benägen, at herutinnan wara

Stadhen behielpelig, alldenstundh des förmögenhet intet ähr så stor, att

dhe all dhen omkostnat allena giöra kunne» ... så frågas, om ve-

derbörande ägare äro villiga att sälja sina hus mot en dräglig ersätt-

ning antingen i penningar eller i landtgods. — Oxenstierna ägde tom-

ten norr om dåvarande rådhuset, närmast Storkyrkan, och Stenbock

tomten närmast i väster mot Stortorget.

Dessa förhandlingar ledde då icke till något resultat. Först år

1678 köper staden Stenbocks tomt (för 6,000 rdlr), under det att den

Oxenstiernska tomten ännu länge förblef i privatägo. Törhända var

det i följd af svårigheter, hvilka yppade sig i samband med dessa tomt-

inköp, som man äfven kom på den tanken, att rådhuset eventuellt kunde

förläggas till en annan sida af Stortorget — vid stadens gamla central-

plats skulle det i alla fall ligga. Bland de Tessinska ritningarna i

Nationalmuseum rinnas nämligen flera alternativprojekt till rådhusets

placering liksom äfven olika förslag till byggnadens utseende.

Den första planritningen visar oss Stortorget i dess dåvarande ge-

stalt med det gamla, oregelbundna rådhuskvarteret orubbadt samt brun-

nen på andra sidan af torget framför kvarteret Ceres, som är något

afskuret i sydöstra hörnet. Rådhuskvarteret är genom murar förbundet

med Storkyrkan; mellan dessa byggnader bildas endast en smal gård,

ungefär på samma sätt som i våra dagar. På denna plan är icke någon

ny byggnad intecknad. Men på det andra förslaget se vi kvarteret

Ceres' främre del upptagen af en monumentalbyggnad, bestående af

ett framträdande midtparti med en stor sal samt smärre rum på ömse
sidor om denna. Dessvärre saknas fasadritningen till detta ståtliga pro-

jekt. Samtidigt har torget högst väsentligt förstorats genom att hela

rådhuskvarteret är aflägsnadt och framför Storkyrkans södra sidofasad

är upplagd en terrass med fritrappa. Att man verkligen hyste allvar-

liga tankar på att uppföra ett rådhus i kvarteret Ceres, mellan Skoma-
kare- och Svartmannagatorna, framgår äfven däraf att Tessin upprättat

fullständig förteckning öfver tomtägarna i nämnda kvarter. Större delen

af kvarterets midtersta parti ägdes af fru Brita Kruus, men de hus i

kvarterets norra del, som närmast skulle komma att behöfvas för den
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projekterade nybyggnaden, ägdes af flere småborgare: Caspar Wollmar,

Johan Hansson, Jacob de Jung, Werhusen och » sahlig stånderskans arf-

vingar». Förslaget om en offentlig byggnad på denna plats blef ju icke

realiseradt, men tanken synes dock länge fortlefvat; bl. a. upptogs den

afarkitekten J.E. Carlberg 1 754, då han uppgjorde ritningar till en kombine-

rad rådhus- och börsbyggnad på södra sidan om Stortorget under fram-

hållande af att platsen i öfrigt må afröjas, då den kunde »förtjäna bibe-

hållas vid Stortorgsnamnet».
1

Enligt ett tredje förslag skulle den nya byggnaden förläggas vid

torgets västra sida i kvarteret ^Esculapius mellan Spectens gränd och

Solgränd, naturligtvis med afröjande af det gamla rådhuskvarteret, som

sköt ett godt stycke framför detta kvarter. Men det närmast till hands lig-

gande förslaget var ju dock att uppbygga ett nytt rådhus, upptagande

hela kvarteret Rådstugan, där staden redan ägde ett par tomter och så-

lunda endast hade att inlösa de återstående. Visserligen var detta med
hänsyn till torgutrymmet det minst fördelaktiga, men sannolikt det mest

ekonomiska och lättast genomförbara. Det var ju också för detta kvar-

ter, som Carlberg längre fram på 1700-talet uppgjorde sina flesta rit-

ningar till rådstuga och börs.

Tessin har äfven komponerat flera olika fasader till en rådstuga

på den gamla platsen framför Storkyrkan, och efter all sannolikhet var

det då likaväl som senare meningen, att i denna byggnad äfven

skulle inhysas börs samt eventuellt lokaler för andra af stadens

verk. Byggnaden har i alla förslagen elfva fönsteraxlar mot torget;

midtpartiet med tre fönster är behandladt såsom en särskildt betonad

och dekorerad risalit, ändpartierna såsom tornartade paviljonger. Men

i öfrigt visa fasaderna något omväxlande såväl horisontal- som verti-

kalindelning.

På det största förslaget är byggnaden tre hela och två halfvåningar

hög samt indelad med tre successiva pilasterordningar (den öfversta

reducerad till lisener), åtskilda af fullständiga entablement. Taket sti-

ger rätt brant, men är brutet i dubbla fall; den svagt framträdande

midtrisaliten täckes af en låg kupol, hörnpaviljongerna af spetsiga, fyr-

kantiga hufvar. Framför huset ligger en låg fritrappa, och från denna

1
Jfr Del i, sid. 136.
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98. Nic. Tessin d. ä.: Fasadritning till nytt rådhus. Nationalmuseum.

99. Nic. Tessin d. ä.: Planritning ak Stortorget jämte förslag till nytt rådhus

i kvarteret Rådstugan. Nationalmuseum.





10 1. Nic. Tessin o. Ä.: Som föregående. Nationalmuseum.



-



föra tre stora bågöppningar in i en salartad vestibul, som sträcker sig

öfver husets hela bredd. Troligen har denna sal varit afsedd för börs-

sammankomster. Trappan är förlagd till högra sidan. Byggnaden är

för öfrigt tämligen smal: omkring 55 alnar, mot en bredd, som är nära

tre gånger så stor.

I de båda andra förslagen är fasadens höjd något mindre, hvilket

ytterligare betonas därigenom att endast en pilasterordning här använ-

des såsom indelningsmotiv. Denna korintiska monumentalordning är

visserligen i det ena fallet upplyftad på en halfannan våning hög, slät-

putsad sockel — fasaden har i detta fall tre och en half våning — men

i det tredje förslaget behärskar den fullkomligt hela fasaden: pilastrarna

stå på en jämförelsevis låg sockel, och öfver deras kraftiga entablement

följer endast en vindsattika, krönt af statyer. Midtrisaliten samman-

hålles af en bred, triangulär fronton, öfver hvilken en öppen, tornartad

lanternin höjer sig. Hörnrisaliterna framträda icke särskildt ur tak-

linjen. Fasaden är sålunda genom den stora pilasterordningen och den

enhetliga ättikan samlad enligt rent palladianska principer till en syn-

nerligen kraftfull verkan. Dessutom ligger framför midtrisaliten en bred

fritrappa i två afsatser, äfven den smyckad med statyer på kolonett-

balustraden. Förebilden till denna trappa kan knappast ha varit någon

annan än den, som Michelangelo utförde framför Palazzo del Senatore

på Capitolium, ehuruväl den världsberömda anläggningen senare äfven

efterbildats på andra håll. Också i öfrigt företer ju denna fasad,

tack vare den monumentala pilasterordningen, en viss likhet med Palazzo

del Senatore, sådant det efter Michelangelos förslag fullbordades på

Capitolium af Carlo Rainaldi. Det kan väl hända, att Tessins tankar

sökte sig till den eviga stadens centrala regeringsbyggnad, när det

gällde att skapa ett stadspalats äfven för Stockholm. Men samtidigt

spåras tydligt, speciellt i de andra, med hörntorn försedda fasadförsla-

gen, reminiscenser från de holländska klassicisternas rådhuskompositio-

ner, främst van Campens monumentala byggnad vid Dam i Amster-

dam. Med undantag för den om Palazzo del Senatore erinrande ritnin-

gen äro Tessins rådhusförslag knappast mera italienska än van Campens

byggnad: de ha samma något väl starkt sönderdelade och dekorerade

karaktär, samma, trots all klassicism, ännu vidlådande pittoreska bi-
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smak. Öfver hufvud får det medges, att hos dessa nordiska klassicister

de klassiska dragen egentligen inskränka sig till lån af indelningsmotiv,

pilastrar, kolonner, entablement, fönsterinfattningar, frontoner och ba-

lustrader eller, med andra ord, till fasadernas prydnadselement. I afse-

ende å själfva byggnadsgrupperingen, plananordningen, gårdsutbild-

ningen o. dyl. kunde man i regel icke följa de italienska palats-

mönstren.

Tessins arkitektur blir aldrig riktigt italiensk, ehuru han i sina

offentliga byggnader— banken, södra stadshuset och rådhuset— söker sig

betydligt närmare italienska förebilder än i privatpalatsen och borgarhu-

sen. Särskildt i stadshusgården är det något mera än de dekorativa de-

taljerna, som formats efter renässansmönster: kompositionens centrala

parti, den öppna gården, är ju så typiskt romersk, som gärna är möj-

ligt. Det kan väl hända, att om den gamle Tessin ytterligare fått fort-

sätta med sin arkitektoniska verksamhet under något decennium, så

skulle han skapat byggnader af ännu mer utprägladt klassicistisk håll-

ning. Hans utveckling går stadigt i denna riktning; hans kompo-

sitioner blifva med åren allt klarare och öfverskådligare, hans form-

språk allt strängare. Från att ha varit en tämligen borgerlig bygg-

mästare blir han allt mer och mer en monumentalkonstnär, som söker

de mest storslagna lösningar på föreliggande uppgifter. Men sedd i

förhållande till den klassiska italienska arkitekturen, förblir dock Nico-

demus Tessin d. ä. egentligen blott en förberedelse till sonen: han är

ännu tveksam och trefvande i efterbildandet af de stora mönstren, han

modifierar dem genom sina karaktäristiska brutna eller svängda tak-

former, sina paviljonger, sina frontoner och girlandfestoner; han har

i allmänhet behof af något pittoreskare effekter, än som tillhöra den

italienska klassicismen, vare sig i Palladios eller Berninis tolkning.

Den gamle Tessin förblir öfver hufvud mera german och nordbo än

sonen, men kanske därjämte mindre fri och säker i förhållande till

samtida stilströmningar. Häraf följer, att vi å ena sidan hos honom

kunna stöta på mera obearbetade element af italiensk barock än hos

den yngre, men å andra sidan äfven på genuinare uttryck för en nor-

disk konstnärskänsla. Han har lefvat länge nog i Sverige för att verk-

ligen upptaga i sitt medvetande något af svensk kultur och svenska

256







behof. Han har så småningom utbildat byggnadstyper, som icke minst

genom den efterföljd de allt intill våra dagar vunnit, fått nationell

hemul och kunna betecknas såsom karaktäristiska uttryck för den sven-

ska storhetstidens kynne.

33 — 122245. Sirén, Gamla Stockholmshus. II. 257
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RÄTTELSER OCH TILLÄGG TILL BÅDA
DELARNA.

DEL I.

Sid. 14, rad 10 nedifrån, står: tre, bör vara: två pilasterordningar.

» 38, » 16 uppifrån, » norr, bör vara: söder om kyrkan.

» 41, » 10 » » kolonner ställda mot pilastrar, bör heta : engagerade med pilastrar.

» 68, » 16 » » dubbla doriska pilastrar, bör heta: förkroppade.

» 73, > 3 och 4 nedifrån: norr och söder omkastade.

I den »Eichhornska samlingen» på Nationalmuseum finnes ytter-

ligare en planritning till det Wrangelska palatset, anslutande sig

till den på bild 59 reproducerade fasad- och sektionsritningen.

Den visar sålunda byggnaden på ett något senare stadium än

planen på bild 5 7 : midtpartiet har här sin stora kolonnindelade

vestibul och den norra flygeln är fullt utbyggd. Den bekräftar vår

beskrifning af palatset med ledning af bild 59.

» 132, » 13 nedifrån: Förenklingarna på det Bondeska palatsets takvåning hafva möjligen före-

tagits efter den eldsvåda, som inträffade år 17 10. Om denna

finna vi följande upplysningar i de Palmsköldska saml., Stock-

holm, pars VI (Uppsala univ.-bibl.): »17 10 den 14 Julii upkom

kl. half 2 effter middagen uti R. Skattm. Gustaf Bondes hus wid

Riddarhustorget en heftig wådeld, hwilken innan några tijmar

öfwerste wåningen deraf uti aska lade, med dess wackra torn och

koppartack ; stannade dock omsider för steenhwalfwet skulld, som

war uti öfwersta rummet. Riddarhuset stod i stoor fahra, men
slapp likwäl aldeles oskadt, emedan wädret låg allt neder åth

siön.» På grund af denna notis synes troligt, att det Bondeska

palatsets midtbyggnad verkligen haft det prydliga tak jämte ku-

poler på hörnpaviljongerna, som gravyren i Svecia visar. Girlan-

derna och medaljongerna på paviljongernas attikor härleda sig

också synbarligen från 1600-talet, ehuru de icke äro utsatta på

Carlbergs uppmätningsritningar. Huruvida vindsattikan öfver hela

huset tillkom redan efter 1 7 1 o års brand eller först genom Carl-

1
Jfr äfven Del I, sid. 244.
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bergs försorg förblir däremot en öppen fråga; i hvarje fall höj-

des den senare (1754). — Af tomtkartor från åren 1736 och 1737,

utförda af stadsingeniören Tillaeus (i Stadsingeniörskontoret), fram-

går, att framför palatset åt Riddarhustorget då lågo (ungefär på

de nuvarande flygelpaviljongernas plats) »små stenbodar», hvilka

tillkommit i början af 1700-talet. Tillaeus har för öfrigt redan

17 18 uppgjort en tomtkarta jämte memorial öfver den Bondeska

egendomen, hvilket tyder på, att staden redan då hade tankar

på att inköpa den. Köpebréfvet är dateradt den 28 april 1730.

Sid. 160, rad 1, står: tre kvadratiska svängplan, bör heta: två kvadratiska hvilplan.

164, under planen, står: en trappa, bör vara: två trappor upp.

» 174, rad 3 nedifrån: det Olivebladska huset hade redan på 1680-talet en tämligen hög vinds-

våning, ehuru med runda fönster, såsom framgår af bild 24.

» 184, » 4: att Nicodemus Tessin d. y. hade för afsikt att inköpa det Sparreska palatset

framgår af följande anteckning af C. G. Tessin i hans katalog

öfver arkitekturritningarna: »Plans et Elevations, parmi lesquelles

divers desseins de feu mon pére pour la maison de Sparre der-

riére le jardin du Roi, pour laquelle il etoit en marché avec les

Heritiers.

»

Då den arkitektoniska terminologien på svenska är tämligen vacklande och ofullständig,

torde nog en del uttryckssätt, som användts i föreliggande arbete, kunna väcka kritik. Sålunda

har jag i första delen vanligen användt mig af uttrycket »bjälklag» = det tyska »Gebälk», hvilket

vunnit en viss häfd för sig i den svenska konsthistoriska litteraturen, men då jag förnummit, att man

inom yrkeskretsar vanligen brukar det franska ordet »entablement», har detta företrädesvis an-

vändts i andra delen. — Andra från tyskan lånade termer, såsom exempelvis »kransgesims>> och

»solbänk», ha icke heller kunnat undgås; deras mening förtydligas ju i hvarje fall af bilderna.

DEL. II.

Sid. 5 rad, 1 6 : Kyrkan invigdes troligen icke den 4 oktober, som var en onsdag, utan föregå-

ende söndag den 1 oktober.

» 6 o 5 står: S:ta Katarina, bör heta: Katarina kyrka, ehuruväl i samtida handlingar hel-

gonbenämningen stundom användes för den efter pfaltzgrefvinnan

Katarina uppkallade kyrkan.

» 29 » 13. Af ett bref, som konung Gustaf Adolf utfärdat för kyrkovärden Erik Erikson

den 9 oktober 1630, synes framgå, att Maria kyrkas nybyggnad

till icke ringa del utfördes under början af 1600-talet. Dock

måtte den — såsom i texten framhålles — varit i hufvudsak

afslutad "år 1626. Det kungl. brefvet, som företeddes af Erik

Erikson för borgmästare och råd den 25 oktober 1630, må

här för fullständighetens skull meddelas:
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Wij Gustaf Adolph medh Gudz nåde, etc, Giöre witterligitt,

att efter thet wår troo undersåte Erich Erichsonn, Kyrkiones-

Föreståndare på Södremallm, hafver, nu i månge Åhr warit i

. samma kyrkiotjännst, och stått hänne wäll före, i alla måtto,

skaffat till Byggningenn steen, kallk, biälkar, spiror, bräder, och

sedann byggdt henne ifrån grundenn med murer och taak-sto-

lar och läcktare, medh tornn och stapell, fönster och gallrar:

Och alltså sinn egen handell icke allenast försummatt, uthann

och sinn förmögennheet efter nödtårftenn insatt i bygningenn;

derföre såsom hann af Oss hafver supplicando där emoot begä-

rat någon recompens eller frijheet: Så hafue Wij och hanses be-

gärann nådeligenn ahnsedt, och honom undt och efterlåtet, att

sittia där sammestädes alldeles frij för all borgeligh tunga och

beswär, ehvadh nampn han hälst hafua kann, doch så att hann

skall blifua i kyrkiones tiännst, ramandes hännes bästa i alla

måtto till dess byggningen medh kyrkegårdan utförd warder, där

Wår Gubernator Stathålldare, Borgmestere och Rådh där samma-

städes sampt alle andre skole sigh fullkommeligen efterrätta.

Datum Ribbenitz dänn 9 Octobris Anno 1 630.

Sid. 62 rad 11 uppifrån. Den Tessinska ritningen till det karolinska grafkoret antogs sannolikt

år 167 1. Detta år den 21 mars var nämligen frågan före i rå-

det, hvarvid följande diskussion ägde rum:

H. R. Cantzleren. Påminte eliest om sal. K. M:tj. konung

Carl Gustafs graaf, säijandes oförswaarligit wara, att den intet

bygges.

H. Axel Sparre. Sade det Hennes M:t R. Enkiedrottningen

wille hafwa den desseinen, som där på giord war, förändrad.

H. R. Cantzleren. Där äro twänne desseiner giorde; den

förste är fuller mycket slätt, men den andre, som Tessin giordt

hafwer, är wacker. Een så stoor och berömlig Konung merite-

rer fuller, att man gör honom een graaf, som något anseende

hafwer.

H:nes M:t Drotningen. I påminnen Eder fuller alle hvad I

hafwen lofwat; Men det är illa nog 'att så långsampt där med

tillgåår. Det är nu på ellofte åhret sedan min Sal. herre be-

groofz och hafwer man ännu intet hindt förfärdiga een graaf för

honom.

H. R. Cantzleren. Sannade det samma hälst effter åthskillige

privati hafwa till deras Begrafningar i kort tijd låtit byggia här-

lige och kostsamme Grafwar. Eliest är ock Hans Sal. M:tj

lijk intet synnerligen wäl placeradt, ståendes rätt i trapporne

och ingången till Sal. Kon. Gustafz graff.

Graff Joh. Steenbock. Det är underligit, att där till aldrig

äre någre särdeles Medel wordne anslagne; noog kunde det

wärket snart blifwa fullbracht, om man hade där wisse medell

till.
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H. R. Cantzleren. Så mycket stoore medel kunde därtill in-

tet heller behöfwas; något är allareedo därtill deputeradt.

H. Axel Sparre. Dät äre någre medel i förrååd där till, som

wäll kunde förslåå att begynna med, allenest iag finge wiss be-

skeed hvilkenthera desseinen skulle effterföllias, den förre eller

den senare?

Framtedde bägge desseinerne, och tycktes den förra wara

mycket slätt, men den senare-heel wacker, hwarföre han ock för

den andre blef agreerad.

Gref Nils Brahe. Frågade, om icke steen allaredo effter den

förra desseinen behållen och huggen wore till att brukas till

denna Grafwen?

H. Axel Sparre. Beiakade det, men sade det intet skaada:

uthan samma steen kunde åth andre försällias som den behöfde,

och för de penningarne, som därföre gofwos, annan steen i

stället opköpas.

Discourrerades om Gottlandz steenen, att den intet durabel

woro, eij heller kunde tola wäder och wäto. Doch sustinerades

där emoot af somblige, att om han blefwe oliodränckt, skulle

han länge noog kunna wahra.

Slöötz altså man med denne grafwens byggiande skulle foort-

fahra, läggiandes där alfwar wid, och det effter den senare aff

Tessin fattade desseinen. Steenen, som effter den förre desseinen

beställt och i förrååd war, skulle bortsällias och de penningarne,

som därföre bekommos, till annan Steens opköpande anwändas.

Och på det arbetet af medellösheet häreffter icke studja må, af-

gåår ordre till Cammaren, att med Öfwer Ståthollaren öfwer-

läggia, hwad till fullbordan af denne desseinen requireras, och

den anställt göra, att iempte de penningerne, som Öfwerståt-

hollaren säger i beredskap wara, förordna så mycket, som till

detta åhrs arbete kan betarfwas, af handpenningerne ; Men för

det öfrige tillsee, huru med någon privato accorderas kan, at

han åhrligen fournerer så stoort quantum, som till arbetet be-

höfwes, beståendes honom därföre interesse och betalandes honom

sedan så capital, som interesse efter handen.

På Kungl. Bibi. finnes en plan- och fasadritning till ett lågt

åttkantigt kapell med kunglig krona på kupolen. Enligt en se-

nare 1700-talspåskrift skola ritningarna utgöra förslag till Ka-

rolinska grafkoret, men här finnes icke antydt något samband

med kyrkan, ej heller synas måtten och proportionerna stöda

en sådan hypotes. Ritningarna torde vara kopierade efter äldre

original.

264



Sid. 74, rad 10 och ii uppifrån: uttrycken »nedre» och »öfre» byta plats.

» 76, » 6 uppifrån står: Totts hus vid Munkbron samt Funckska huset vid Skeppsbron,

detta i enlighet med »relationen» i bankens handlingar (jfr sid.

132). Uppgiften torde dock bero på felskrifhing, ty Totts hus

låg vid Skeppsbron, Funcks vid Munkbron.

» 182, » 6 står: 1725, bör vara: 1735.

» 197, » 8. De s. k. »Ryssbodarnas» anläggning torde varit en följd af Stolbovafreden

(1 6 1 7), då bl. a. bestämdes, att ryska handelsmän skulle hafva

en nederlagsplats i Stockholm.

34 - 122245. Sirén, Gamla Stockholmslivs. II. 265



FÖRTECKNING PÅ LJUSTRYCKSBILDERNA
I BÅDA DELARNA.

DEL I.

1. Vy af Stockholm från sydväst, graverad

efter en teckning af Sigismund Vogel om-

kring 1648.

2. Vy af Stockholm från öster (Kastellholmen),

graverad af Wilhelm Swidde 1693. Ur Dahl-

bergs Svecia antiqua et hodierna.

3 . Vy af en del af Lybecks hamn och Skepps-

bro 1 9 1 o.

4. Vy af Stockholms Skeppsbro enligt gravyr

af W. Swidde 1693.

5. Gafvelhus fråni4oo-ochi6oo-talen iRostock.

6. Vy från Köpmangatan (står: Skomakargatan)

i Stockholm.

7. Gamla gafvelhus vid Skeppsbron i Lybeck.

8. Vy af torget i Nijmegen.

9. Gamla börsen i Köpenhamn.

0. Vy af Neuer Märkt i Rostock.

1. Parti af Stortorget i Stockholm.

2. Petersenska huset, Munkbron, Stockholm.

3. Portaler på Petersenska huset.

4. Funkska (står: Von der Lindeska) huset före

ombyggnaden, Kornhamnstorg, Stockholm.

5. Lydert Langs hus, Västerlånggatan 70, Stock-

holm.

6. Bengt Oxenstiernas palats enligt gravyr i

Dahlbergs Svecia.

7. Petersenska (dåvarande Piperska) huset en-

ligt gravyr i Dahlbergs Svecia.

8. Lakenhal vid Oude Single i Leiden.

9. Privathus vid Rapenburg i Leiden.

o. Mauritshuis i Haag.

21. Gemeente museum, förut Sebastiandoelens

hus i Haag.

22. Vy af Kungsträdgården med De la Gardie-

ska palatset och Tungelska huset (ur Svecia).

23. Ebba Brahes palats enligt gravyr i Dahl-

bergs Svecia.

24. Utsikt öfver Riddarholmen och staden från

ändan af Drottninggatan. Gravyr af W.

Swidde 1691 i Dahlbergs Svecia.

25. Fasadparti på Ebba Brahes forna palats.

26. Trappuppgången i Ebba Brahes forna palats.

27. Van derNootska huset vid S:t Paulsgatan.

28. Reenstiernska huset vid Vollmar Yxkulls-

gatan.

29. Rumpfska huset vid Götgatan.

30. Skulpterad väggpanel i Rumpfska huset.

31. Van der Nootska huset, gårdsparti.

32. Reenstiernska huset, gatufasad.

33. Leijonstedtska huset, gårdsparti.

34. » » fasadparti.

35. Ritning af Nic. Tessin d. ä. till huset

Skeppsbron 36.

36. Huset Skeppsbron 36.

37. » » 18 (rifvet).

38. » » 40.

39. » » 10.

40. Riddarhuset, fasad mot torget.

41. » enligt gravyr af Le Pötre i

Dahlbergs Svecia.

42. Trippenhuis i Amsterdam enligt gravyr af

J. Vingboons.
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43- Ritning till Riddarhuset af Jean de la

Vallée.

44. Ritning till Riddarhuset af Justus Ving-

boons.

45. Axel Oxenstiernas palats enligt ritning till

gravyren i Dahlbergs Svecia. Kungl. Bibi.

46. Axel Oxenstiernas palats, fasad mot Stor-

kyrkobrinken.

47. Schering Rosenhanes palats enligt gravyr af

J. Marot i Dahlbergs Svecia.

48. Stenbockska palatset, fasad mot Riddar-

holmstorget.

49. Stenbockska palatset, gårdsfasad.

50. Riddarholmen på 1530-talet. Detalj ur den

s. k. vädersolstaflan i Storkyrkan.

51. Vy af Riddarholmen omkring 1648. Ur

Sigismund Vogels stora Stockholmsvy.

52. Vy af Riddarholmen från Mälaren 191 2.

53. Planritning till en del af det Wrangelska

palatset under pågående ombyggnad. Sko-

kloster.

54. Tidigt projekt till det Wrangelska palatsets

ombyggnad. Skokloster.

55. 56. Ritningar af Nic. Tessin till det Sten-

bockska palatsets portaler. Nationalmuseum.

57. Nic. Tessins planritning till det Wrangelska

palatset. Nationalmuseum.

58. Våningen en trappa upp i det Wrangelska

palatset. Planritning af Nic. Tessin d. y.

(1697). Nationalmuseum.

59. Fasad- och sektionsritning till det Wran-

gelska palatset af Nic. Tessin d. ä. Natio-

nalmuseum.

60. Wrangelska palatsets gårdsparti enligt gra-

vyr af J. Marot i Dahlbergs Svecia.

61. Wrangelska palatsets sjöfasad och hamn en-

ligt gravyr i Dahlbergs Svecia.

6 2 . Forna Wrangelska palatsets gårdsparti. 1 9 1 1

.

63. » » » sjöfasad. 191 1.

64. Södra trappan i Wrangelska palatset.

65. Interiör från norra trapptornet.

66. Arkadbågarna på norra trapptornet mot

gården.

67. Gårdsportalen på Wrangelska palatset.

68. Vy af Riddarholmen med partier af forna

Sparreska och Bondeska husen.

69. Delar af forna Wrangelska palatsets norra

flygel och torn.

70. Bondeska palatset enligt gravyr af J. Marot

i Dahlbergs Svecia.

71. Bondeska palatsets sidofasad enligt gravyr

af J. Marot i Dahlbergs Svecia.

72. Bondeska palatsets källarvåning. Ritning

af J. de la Vallée. Skokloster.

73. Bondeska palatsets bottenvåning. Kopia af

ritning af J. de la Vallée. Stockholms stads

arkiv.

74. Bondeska palatsets hufvudvåning. D:o.

75. J. E. Carlbergs ritning till nytt rådhus vid

Stortorget. 1728. Stockholms stads arkiv.

76. Som föregående. Fasad mot Storkyrkan. D:o.

77. Bondeska palatsets västra sidofasad enligt

ritning af J. E. Carlberg 1730. Stock-

holms stads arkiv.

78. Bondeska palatsets gårdsfasad före 1754

enligt ritning af J. E. Carlberg. D:o.

79. Förslag till om- och tillbyggnad af Bon-

deska palatset, utarbetadt af J. E. Carlberg

1730. Stockholms stads arkiv.

80. Södra gårdsmuren och paviljongerna enligt

ofvannämnda förslag af år 1730. D:o.

81. Förslag till Bondeska palatsets tillbyggnad

på södra sidan, aflämnadt af J. E. Carl-

berg den 24 januari 1754. D:o.

82. Bondeska palatset jämte omgifvande bygg-

nader. Situationsplan, aflämnad af J. E.

Carlberg den 24 januari 1754. D:o.

83. Forna Bondeska palatset, södra paviljong-

erna. 1 9 1 2

.

84. Forna Bondeska palatset, norra fasaden och

paviljongerna. 1 9 1 2

.

85. Forna Bondeska palatset, västra sidofasaden.

191 2.

86. Forna Bondeska palatset, gårdsparti. 19 12.

87. » » » » 1912.

88. » » > parti af vestibulen.

89. Parti af vestibulen i forna Bondeska palat-

set 191 2.

90. Ritning af Nic. Tessin d. ä. till Seved Bååts

palats. Nationalmuseum.

91. Planritning af Nic. Tessin d. ä. till Seved

Bååts palats. D:o.
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g2. Ritning af Nic. Tessin d. ä. till Seved Bååts

palats. Nationalmuseum.

93. Samma förslag med flyglar och mur mot

gatan. D:o.

94. Seved Bååts palats enligt J. Marots gra-

vyr i Dahlbergs Svecia.

95. Forna Bååtska och Stenbockska palatset.

1910.

96. Paradtrappan i det forna Bååtska och

Stenbockska palatset. 191 2.

97. D:o d:o. 1912.

98. Vestibulen i det forna Bååtska och Sten-

bockska palatset. 19 12.

99. D:o d:o från motsatta sidan.

100. Flemmingska palatset enligt teckning till

gravyren i Dahlbergs Svecia. Kungl. bibi.?

1 o 1. Forna Flemmingska palatset. 191 2.

102. Forna Olivebladska och Polus'ska huset.

1912.

103, 104. Ritningar af Nic. Tessin d. ä. till

Carl Sparres palats. Nationalmuseum.

105. Carl Sparres palats enligt W. Swiddes gra-

vyr t 692 i Dahlbergs Svecia.

106. Som föregående. Palatsets trädgårdsfasad.

D:o.

107. Situationsritning af Nic. Tessin d. y.

till Sparreska palats. Nationalmuseum.

108. Ritning till gravyren af Sparreska palat-

set i Dahlbergs Svecia. Kungl. Bibi.

109. 1 1 o. Forna Sparreska palatsets flyglar mot

söder. 1 9 1 1

.

in. Nic. Tessins förslag till utvidgning af det

De la Gardieska palatset »Makalös». Na-

tionalmuseum.

112. Grundplansritning till en palatsbyggnad af

Nic. Tessin d. ä. D:o.

113, 114. Fasadritningar till ett palats af Nic.

Tessin d. ä. (Tillhörande plan på före-

gående plansch.) D:o.

115, 116. Förslagsritningar af Nic. Tessin d. ä.

till huset Skeppsbron 20. Nationalmuseum.

117. Tessins ritningar till kransgesimsen för

ofvannämnda hus. Nationalmuseum.

118. Fasadritning af Nic. Tessin d. ä. till huset

Skeppsbron 20. Nationalmuseum.

119. D:o d:o. Nationalmuseum.

DEL II.

1 . Katarina kyrka. Gravyr ur Dahlbergs Svecia.

2, 3. Fasad- och planritning till Katarina

kyrka af Jean de la Vallée 1656. Tillhöra

kyrkan.

4. Fasad- och planritning till Katarina kyrka

efter branden 1724. Af G. J. Adelcrantz.

Tillhöra kyrkan.

5. Katarina kyrka. Exteriör 1 9 13.

6. Katarina kyrka. Interiör af västra korsar-

men 19 1 3.

7. Jean de la Vallées förslag till Hedvig Eleo-

nora kyrka. Gravyr. Ur Dahlbergs Svecia.

8. G. J. Adelcrantz' förslag till Hedvig Eleo-

nora kyrkas kupol. Kyrkans arkiv.

9. Sundius' förslag till Hedvig Eleonora kyr-

kas kupol. Som föreg.

10. Hedvig Eleonora kyrkas utseende 173 4- 18 64.

Som föreg,

1 1. Öfverintendentsämbetets förslag till Hedvig

Eleon. kyrkas betäckning (1863). Som föreg.

12. F. W. Scholanders förslag till Hedvig Eleo-

nora kyrkas kupol. Som föreg.

13. B. Malmbergs förslag till Hedvig Eleonora

kyrkas kupol. Som föreg.

14. Hedvig Eleonora kyrkas nuvarande utseende.

1 5. Marekerk i Leiden afArent van s'Gravesande.

16. Ritning af Nic. Tessin d. ä. till en lands-

kyrka (möjligen projekt till Järlåsa kyrka).

Nationalmuseum.

17. Drottningholms slottskyrka. Ritning af Nic.

Tessin d. y. Nationalmuseum.

1 8. MariakyrkaefterdenTessinskaombyggnaden.

Gravyr af W. Swidde 1 69 1 i Dahlbergs Svecia.

19. Cronstedts förslag till ombyggnad af Maria

kyrka efter branden 1753. Ritning i kyr-

kans arkiv.
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20. Ritning af Maria kyrka, utförd af J. P.

Lindberg 1848. I kyrkans arkiv.

21. Maria kyrka. Norra fasaden 191 3.

22. Maria kyrkas interiör 191 3.

23. Drottningholms slottskyrka.

24. Hedvig Eleonora kyrka enligt G. J. Adel-

crantz' förslag. Ritning i Nationalmuseum.

25. Västportalen på Maria kyrka.

26. C. J. Cronstedts ritning till predikstol i

Maria kyrka. Nationalmuseum.

27. C. J. Cronstedts ritning till korets och al-

tarets dekoration i Maria kyrka. National-

museum.

28. Orgelfasaden i Maria kyrka, efter ritning

af C. F. Adelcrantz.

29. Förslag till ombyggnad af Riddarholmskyr-

kans kor.

30. Som föregående. Ritningar af Nic. Tessin

d. ä. Nationalmuseum.

3 1 . Förslag till ombyggnad af Riddarholmskyr-

kans kor. Ritning af Nic. Tessin d. ä. Na-

tionalmuseum.

32. Förslag till ombyggnad afRiddarholmskyrkan.

D:o d:o

33. Nic. Tessin d. ä. officiellt godkända för-

slag till Karolinska grafkoret vid Riddar-

holmskyrkan. Nationalmuseum.

34. Karolinska grafkoret vid Riddarholmskyr-

kan.

35. Bondeska grafkoret vid Spånga kyrka.

36. Nic. Tessin d. y:s förslag till de kungliga

grafvarnas placering i det Karolinska graf-

koret. Nationalmuseum.

37. 38. Nic. Tessin d. ä:s förslag till graf-

kor för C. G. Wrangel vid Sko kyrka.

Nationalmuseum.

39, 40. Nic. Tessin d. ä. Studier till C. G.

Wrangels grafkor. Interiörer. National-

museum.

41. Ritning af Nic. Tessin d. ä. till en börs

vid Järntorget. Nationalmuseum.

42. Som föregående. Byggnadens sidofasad.

Nationalmuseum

.

43. Riksbankshuset och omgifvande byggnader.

Gravyr af W. Swidde 1691 i Dahlbergs

Svecia.

44. Ritning till Riksbankshusets fasad (olika por.

talförslag) af Nic. Tessin. Nationalmuseum-

45. Palazzo del Commendatore di Santo Spirito,

enligt gravyr af Giov. Batt. Falda.

46. Palazzo Verospi (ombyggdt för Credito Ita-

liano), enligt gravyr af Giov. Batt. Falda.

47. Palats vid Piazza Borghese.

48. Riksbankshusets fasad mot Järntorget.

49. De tre nedre våningarna af Riksbankshusets

fasad mot Järntorget.

50. Vignola: Portal på Caprarola. Efter gravyr.

5 1 . Nic. Tessin d. ä. : Portal till Riksbankshuset.

52. Riksbankshuset. C. Hårleman: Teckning till

fönster i hufvudvåningen mot Skeppsbron.

53. D:o. Nic. Tessin d. y.: Teckning till fönster

i hufvudvåningen mot Järntorget.

54. J. E. Carlbergs förslag till börsbyggnad vid

Skeppsbron.

55. Alternativförslag till samma byggnad. Riks-

bankens arkiv.

5 6 . Parti aftrappuppgången i den äldrebyggnaden

.

57. Riksbankshuset. Parti af gårdsfasaderna.

58. D:o. Norra korridoren i hufvudvåningen i

den äldre byggnaden.

59. D:o. Korridoren från vestibulen i den äldre

byggnaden.

60. D:o. Östra korridoren i hufvudvåningen i

den äldre byggnaden.

61. D:o. Korridor i den senare byggnaden.

62. D:o. Norra korridoren i mezzaninvåningen

i den äldre byggnaden.

63. D:o. Trappan i den Tessinska byggnaden.

64. Riksbankshuset mot Järntorget.

65. » » Skeppsbron.

66. Domenico Fontana: Lateranpalatset.

67. Ritning af Nic. Tessin d. ä. till Södra

Stadshuset och Ryssgården. Nationalmuseum.

68. Ritning af Nic. Tessin d. y. till Södra

Stadshusets hufvudbyggnad efter branden

1 68 1 . Nationalmuseum

.

69. Södra Stadshuset enligt gravyr af W. Swidde

1 69 1 i Dahlbergs Svecia.

70. Palazzo Altemps' gård. Gravyr af Giov.

Batt. Falda.

71. Södra Stadshuset. J. E. Carlberg: Sektions-

ritning af hufvudbyggnaden. Sthlms st. arkiv.
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72. Södra Stadshuset. Nic. Tessin d. ä.: Sek-

tionsritning af hufvudbyggnaden. Nat.-mus.

73. D:o. Nic. Tessin d. ä.: Ritning af gårdens

fasadsystem. Nationalmuseum.

74. D:o. Nic. Tessin d. ä. : Ritning till portalen

mot Brunnsbacken. Nationalmuseum.

75. Carlbergs förslag af den 21 sept. 1743 till

ombyggnad af Ryssgården. Yttre fasaden.

- 76. Som föregående. Gårdsfasaden. Stock-

holms stads arkiv.

77. Nic. Tessins planritning till bottenvåningen

i Stadshusets midtbyggnad. Nationalmu-

seum.

78. Carlbergs uppmätningsritning af Södra

Stadshuset 1743. Midtbyggnadens gårds-

fasad.

79. Som föregående. Flygelns gårdsfasad. I

Stockholms stads arkiv.

80. Carlbergs förslag af år 1749 till ombygg-

nad af Ryssgården. Stockholms stads ar-

kiv.

81. Carlbergs förslag af år 1757 till ombygg-

nad af Ryssgården. Stockholms stads arkiv.

82. Carlbergs uppmätningsritningar af Södra

Stadshuset 1743. Fasad mot Brunnsbacken.

83. Som föregående. Fasad mot Götgatan.

Stockholms stads arkiv.

84. Södra Stadshuset mot Stadsgården. 191 1.

85. Parti af Södra Stadshusets gård 191 1.

86. Södra Stadshusets portal mot Götgatan.

87. Parti af trappuppgången i Södra Stads-

huset.

88. Den forna loggian i Södra Stadshuset.

89. Parti af gårdsfasaden på Riksbankshuset.

90. Nic. Tessin d. ä. Ritning till packhus (enligt

påskrift). Nationalmuseum.

91. Nic. Tessin d. ä. Ritning till ny gäldstuga.

Nationalmuseum.

92. Nic. Tessin d. ä. Ritning till Mynthusets

fasad. Nationalmuseum.

93. Karta öfver trakten mellan Mynthuset och

Riddarhuset vid slutet af 1600-talet. Stock-

holms stads arkiv.

94. Nic. Tessin d. ä. Planritning af Stortor-

get med kringliggande kvarter. Den gamla

rådstugan är bibehållen. Nationalmuseum.

95. Nic. Tessin d. ä. Planritning a£ Stortorget

med nytt rådhus intecknadt i kvarteret

Ceres. Nationalmuseum.

96. Nic. Tessin d. ä. Fasadritning till nytt råd-

hus. Nationalmuseum.

97. Nic. Tessin d. ä. Planritning af Stortor-

get jämte förslag till nytt rådhus i kvar-

teret ^Esculapius. Nationalmuseum.

98. Nic. Tessin d. ä. Fasadritning till nytt

rådhus. Nationalmuseum.

99. Nic. Tessin d. ä. Planritning af Stortorget

jämte förslag till nytt rådhus i kvarteret

Rådstugan. Nationalmuseum.

100. Nic. Tessin d. ä. Fasadritning till nytt

rådhus i kvarteret Rådstugan.

10 1. Nic. Tessin d. ä. Som föregående. Na-

tionalmuseum.

102. 103. Förslag till offentlig byggnad i Stock-

holm af Nic. Tessin d. ä. Nationalmuseum.

104. Ritning till offentlig byggnad i Stockholm

(möjligen Jean de la Vallées förslag till

arsenal). Nationalmuseum.
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